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അവതാരിക. 

ആരാധന യഥാത്ഥമായി ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ഭായി 

രീക്കുന്നതിലേക്കു, വി. പൌലൂസ് പറയുന്നപ്രകാരം ആത്മാവു 

കൊണ്ടും ബുദ്ധികൊണ്ടും (1 കോരി: 14:16) പ്രാത്ഥിക്കയും പാടുക 

യും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന. അതായതു പ്രാത്ഥിക്കയും പാടുകയും 

ചെയ്യുന്നതു എന്താണെന്നു മറസ്സ്റീ്ലാക്കിക്കൊണ്ടു, അനുഭവരസ 

ത്തോട്ടം ആത്മീയ തീഡ്റ്റുതയോടുംകൂടി വേണ്ടതാണു്., അതിലേക്കു 

ആരാധനക്രമങ്ങഠം ആരാധീകഠംക്കു മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയില്, 

സ്വഭാഷയിത്തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കോന്ദതാണെന്നു സിദ്ധം. ഭാഷ 

കളുടെ കൂട്ടത്തില് ദൈവത്തിനു പ്രത്യേകം താല്ലയ്യമുള്ളതും മറേറ 

തെങ്കിലും ഭാഷയില് പ്രുത്ഥിക്കയൊ പാടുകയൊ ചെയ്താല് അവി 

ടന്ന ചെവിക്കൊള്ളത്തതും ആയ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയുണ്ടെന്നു 

നാം വുശ്വസിക്കുന്നില്പല്ലൊ. മലങ്കര മാത്തോമ്മാഠ സുറിയാനി 

സഭയില് പുരാതന കാലംമുതല് നടപ്പ്റിലിരുന്ന രരു തസ്സ, മലങ്കര 

തഖ്ലാ എന്ന നാമധേയത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നതായും അതു മലയാള 

ഭാഷയില് തന്നെ ആയിരുന്നതായും വിശ്വ സീക്കപ്പെട്ടപോരുന്നു. 

പതിനാറാം നൂററാണ്ടില് പോത്തുഗീസുകാരുടെ പ്രവേശനത്തോടു 

കൂടി മലങ്കരസഭയെ റോമ്മാ പാപ്പ്യായിക്കു ആധീനപ്പെടുത്തുന്നതി 

ലേക്കു ഉദ്യമിച്ച മെനേസ്സ്റീസിനെറ മുഷക്കരപ്രയോഗത്താല് മല 

കര തഷ്ലായുടെ പ്രതികഠം മററനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുകൂടി തിരഞ്ഞു 

പിടിച്ചു നശിപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു. അതിനെറദശഷം സഭയ്കച നേരിട്ട 

വിഷമാവസ്ഥയില് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിലേക്കു വന്നു ചേന്ന 

അന്ത്യോക്ൃയരീല് നിന്നു മങ്കലര സഭയ്മചഛ ലഭിച്ചതു മാർ യാക്കോബി 

ന്െറ തക൦സായാണു്. മലങ്കര സഭയില് നവീകരണം ആരംഭി 

ച്ച മാരാമണ് പാലക്കുന്നത്തു അബ്രഹാംമല്ലാന്൯, പുതുവ്വള്ളീ കൈത 

യില് ഗീവവഗീസ മല്പാന് മുതലായി പന്്ൂണ്ടു പട്ടക്കാര്കൂടി ആ 

ലോചിച്ചു വേദാനു രൂപമായി നടപ്പ്റീലാദണെമെന്നു കരുതിയ പല 

പരിഷ” ക്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്, യാക്കോബിനെറ തക്”സായും 

നവീകരിച്ചു ആരാധനകഠം നടത്തി തുടങ്ങി. എങ്കിലും ആതതസ്സാ 



(മ) 

സുറിയാനി ഭാഷയിലായീരുന്നതീനാല്, അതു ഉപയോഗിച്ച വൈ 

ദീകന്മാര് പരിഷാക്കരിച്ച രീതീയില് പൊരുഠം തീരീച്ചു ചൊല്ലീ 

യതല്പാതെ തമക്സാ മുഴുവന് മലയാളത്തിതതജ്ജമ ചെയ്യതു പുസ്തകമായി 

ചമച്ചിരുന്നില്പ. മലങ്കര സഭയെ സഹാഠയിക്കുന്നതിനായി വന്ന 

സി. എം. എസ. മിഷ്യനറീമാരുടെ ഉത്സാഹത്താല്, 1098_ഠമാ 

ണ്ടിടയ്യ” (1863 ൧. 14) ഒരു തഗ്ലാ പരീഷഴക്കരണ കമ്മററി ഏ 

ഒപ്പെുടുത്തപ്വെട്ടു എങ്കീലും,, ആ ഉദ്യമത്തെക്കുറിച്ച സഭയിലെ യാഥാ 

സ്ഥിതിക പക്ഷത്തുനിന്നു ശക്തിമത്തായ എതൃപ്പ്് ഉണ്ടാകയാല് 

അതു വിഫലമാകയാണു*“ ചെയ്യതു”, വി: കുര്ബാനയുടെ ക്രമം 

നമ്മുടെ സഭയീല് ആദ്യമായി മച്ചയാളത്തീല് രചിച്ച അച്ചടിപ്പി 

ച്ചതു പരേതനായ വികാരി ജനറാഠം അഡ്ക്യുതോമ്മാ കത്തു നാണു”, 

എന്നാല് മിക്ക പട്ടക്കാരും സുറിയാനീമൂലം തന്നെ പിന്നെയും 

ഉപയോഗിച്ചുവന്നതീനാല്, പരിഷ” ക്കാരങ്ങാം ചില അംശങ്ങ 

ഒഓില് വീവിധങ്ങളായി ഭവിക്കയും കഴിയുന്നതു ഏകീകരണം ആവ 

ശ്യമാണെന്നു കാണുകയും ചെയ്യുകയാല്, പൊതുവെ സ്വീകായ്യുമാ 

യീ വരവോുന്ന ഒരു ക്രമം രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി 105-ഠമാണ്ടു” 

(1900 ൧. ൧.) ഒരു ശ്രമം നടന്നു. അന്നു നിയമിക്കപ്പെട്ട കമ്മട്ടു 

ക്കാര് വീ: കുര്ബാന ശുശ്രുഷയുടെ ഒരു ക്രമം പരീക്ഷണാത്ഥമായി 

മലയാളത്തില് പ്രസീദ്ധപ്പെടുത്തീ. അതിനെക്കുറിച്ചു പൊതുവെ 

അഭിപ്പായ യോജിപ്പുണ്ടാകാഞ്ഞതീനാല്, ആ ശ്രമം തല്ല്ാലത്തേ 

ക്കു നീവത്തീവയ്യ്കേ ണ്ടതായീ വന്നു. പിന്നീട 1099ഠമാണ്ടു" 

(1924 ൧., [).) സമുദായാദലോചനസഭ പൂണ്ടു അംഗങ്ങളുള്ള ഒമു 

തക”സാ പരിഷ്ക്കരണ കമ്മററിയെ നീയമിക്കയും ആ കമ്മട്ടീ 

ദീര്ഘമായ ആലോചനകളും പരീശോധനകളം കഴിച്ചു ഏകാഭി 

പ്രായമായി ഒരു തക്സാ രൂപികരിക്കയും അതു അച്ചടിച്ചു പ്രസീ 

ദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ഉണ്ടായി. എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ക്ല്രീപ്പരൂപ 

ത്തില് തല്ല്രാലം ഒരു കുര്ബാനക്രമം അധിക്ടതമായി അംഗീകരിച്ച 

നടപ്പില് വരുത്തുന്നതു ആശാസുമല്ലെന്നു ബോദ്ധയപ്റെടുകയഠാല് 

1] 02--ഠമാണ്ടു (1921 ൧, [),) നടന്ന ആലോചനസഭ, നവീ 

കരണത്തിന്െറ അടിസ്ഥഠന തത്വങ്ങളായീ അബ്രഹാം മല്പാന് 

മുതല് പേര് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യീട്ടള്ള പൊതു പ്രമാണങ്ങഠം സ്ഥീര 
പ്പെടുത്തുകയും, അവങ്ലച അനുരൂപമായി സഭാശുശ്രൂഷകാം ക്രമീകരീ 

ക്കുന്നതു” മതീയാകുമെന്നു തീരുമാനീക്കയും ചെയ്തു. ആ പ്രമാണ 

ങ്ങഠംക്കു അനുസരണമായീ രചിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കമ്മട്ടിക്കാരുടെ 

തക സാ" ഭരം മുതല്, മുക്ക പട്ടക്കാരും തുപയോഗിച്ചു തുടങ്ങു 



(ജാ) 

കയാത് ഇപ്പ്പോഠം അതു പൊതുവെ നടപ്പപി്ലിീരീക്കുന്നതായീ പറ 

യാവുന്നതാണു”. ഈ തക് സായുടെ പ്രതീകഠം സുലഭമല്പാതിരിക്ക 

യും, മലയാളത്തില് മറ൨ ചീല ക്രമങ്ങഠം പ്രതൃക്ഷപ്പെടുകയും ചെ 

യ്യകയാല് പലര് പല ക്രമങ്ങം ഉപയോഗിക്കുന്നതായാല് വന്നു 

കൂടാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെ പരിഗണിച്ച, :കമ്മട്ടീക്കാരുടെ'" തക” സാ 

രന്നെ ശരിയായി അച്ചടിപ്പിച്ച് അതിനോടുകൂടി ഉപയോഗയോ 

ഗ്യമായ മറവ പല ക്രമങ്ങളും ചേത്തു”, സഭധിലെ പട്ടക്കാരുടെ 

യും ജനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തിലേക്കു സൌകയ്യപ്പെടുത്തണമെ 

ന്നു നമുക്കുണ്ടായ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരായ മേല്ലട്ടക്കാ 

രെയും മറവ വൈദികന്മാരെയും അറിയിക്കയും, ഇപ്പോഴത്തെ സ 

ഭാമണ്ഡല നിയമമനുസരിച്ചു” എപ്പ്പീസ്ത്റോപ്പല് സംഘത്തില് ഈ 

വിഷയം അവതരിപ്പ്പിക്കയും ചെയ്തു. എപ്പ്റിസ്ത്റേഠപ്വല് സംഘമാ 

കള്ളെച തക്സാ ക്രമങ്ങളെ സംഘം കൂടിയിരുന്നു വാചകം പ്രതി 

പരിശോധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വരാവുന്ന കാലതാമസവും പ്രയാസ 

വും പരിഗണിച്ചു. സഭയില് ഓരോ സന്ദരഭങ്ങളിലും ശുശ്രരഷകഠം 

ക്കു” ഉപയോഗീക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടള്ള 

മററ ശുശ്രംഷക്രമങ്ങളെപ്പോലെ, 1102-ഠമാണ്ടത്തെ (192 74..) 

സമുദായാലോചന സഭ സ്ഥീരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നവീകരണ പ്രമാ 

ണങ്ങഠാക്കും തത്വങ്ങഠാക്കും അനുരൂപമായ വിധത്തില് കുര്ബാന 

തഗ്ണാകളും മെത്രാപ്പ്പോലീത്തായുടെ മേലന്വേഷണത്തില് ക്രരപ്ലെടു 

ത്തീ പൊതു ഉപയോഗത്തിലേക്കായി പ്രസിദ്ധ പ്പെടുത്താവുന്നതാ 

ണെന്നു തിരുമാനിക്കയാണുണ്ടായതു”. ഈ തീരുമാനമനു സരിച്ചു" 

നമ്മുടെ എപ്പിസ്ക്േോപ്പാമാരുടെയും, വീകാരീജനറാഠം വി. പി. മാ 

മ്മന് കശീശാ, സി.പി. പീലിപ്പോസ്” കശീശാ, മല്പാന് എം. ജി. 

സഖറിയാ കശീശാ എന്നിവരുടെയും ആലോചനയോടും സഹായ 
ത്തോടുംകൂടി ആശയങ്ങളും രചനയും ഭാഷയും വേണ്ടവിധം പരി 

ശോധിച്ചു ശരിപ്പെടുത്തിയീട്ടുള്ള ക്രമങ്ങളാണു” ഇപ്പ്യോഠം പ്രസിദ്ധീ 

കരിക്കുന്നതു ”. 

ഒരേ ക്രമംതന്നെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാതെ ക്രമങ്ങം ആ 

വശ്യംപോലെ മഠറി മാറി തുപയേോഗിക്കുന്നതു”, ആരാധനയില് 

സംബന്ധിക്കുന്നവക്കു കൂടുതല് ആസ്വാദ്യതരവും പ്രയോജനകരവും 

ആയിരിക്കാവുന്നതിനാല്, ഘടനയില് ഭേദമില്പാത്ത വലുതും ചെറ 

തും ആയ ഏഴു ക്രമങ്ങളും, വി: കുരബഠന ശുശ്രുഷയിൽ സന്ദര്ഭമോ 

ചിതമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതാനും പ്രോമ്യോനുകളും, രോ 



(ഴു) 

ഗീകഠംക്കുവേണ്ടി, വീട്ടില്വച്ച്” നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ചുരുങ്ങിയ 

ക്രമവും ഈ പുസ്തകത്തില് ചേത്തീട്ടുണ്ടു”. 

ഈ പുസ്തകം എല്പാവക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാകയാല്, ശു 

ശ്രരഷയ്മചൂ കഴിയുന്നത്ര ഏകീകരണം സാധിക്കാവുന്നതിനും പുറമെ, 

തക” സാ സാധാരണയായി പട്ടക്കാരുടെ കൈവശം മാത്രം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം ജനങ്ങഠംക്കു വേണ്ടവിധം ശുശ്രുഷയിൽ 

പങ്ക കൊള്ളന്നതിനു നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും 

ചെയ്യുന്നതാണു”. 

സഭാജനങ്ങളടെ ആത്മീയ വളവംച്ചയും ആശയാനുഭവങ്ങളുടെ 

അഭിപ്പഭ്ധിയും അനുസരിച്ചു തക് സാകളീല് കാലോചീതമായ ഭേദ 

ഗതികഠം പുരാതനകാലം മുതലെ ഉണ്ടായിട്ടു ണ്ടെന്നു “എല്പാ സഭക 

ജിലെയും തക”സാകഠം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതാകയാല്, മലങ്കര 

മാത്തോമ്മാ സുറിയാനിസഭയിലെ തകസാ പരിഷ്ക്കരണ ശ്രമം 

അഭൂതപൂരവ്വമൊ, അനാശാസ്യമെറ, അനധീകൃതമൌൊ ആയ ഒരു 

വൃതുയാനമല്പതന്നെ. അതുകൊണ്ടു” ഈ തക്സാ അനുസരിച്ച 

നമ്മുടെ എല്ലാ വൈദികന്മാരും ആരാധനകഠം നടത്തുന്നതിനു നാം 

അവ്വരെ ഇതിനാല് അധികാരപ്പെടുത്തീയിരിക്കുന്നതാണു'. 

സമ്മുടെ കത്താവും രക്ഷിതാവും അയ മ്ശിഹായുടെ വര 

വോളം അവന്െറ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതീനും അവനോടും 

തമ്മീല് തമ്മിലുമുള്ള വിശുഭ്ധ കൂട്ടായയയുടെ അനുഭവത്തിനും ആയി 

നിീയമിക്കപ്പെട്ടീരിക്കുന്ന പരിപാവനവും സാരതരവും ആയ വീ 

ശുദ്ധ കുരബാന ഭയഭക്തിപൂര്വ്ൃവം ആചരിക്കുന്നതിനും, അവ൯ന്മൂലം 

വെളിപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവകനെ ആത്മാവിലും 

സതൃത്തീലും ആരാധിക്കുന്നിതിനും., വിശു സഹായ്യടെ വ്യാപാര 

വും പ്രകാശനവുംമൂലം ഈ പുസ്തകം വീശേഷവീധിയായി പ്രയോ 

ജനപ്പെടുമെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. പിതാവും പുത്രനും വിശുഭ്ധ 

റവൂഹായും ആയ വാട്ട പ്പെട്ട ത്രിയേക ദൈവത്തിന്െറ ചക്ലപയും 

അനുഗ്രഹങ്ങളും സത്യനമസ്തുഠരീകളായ ഏവരോടുംകൂടി ഉണ്ടാ 

യിരിക്കട്ടെ. 

എന്നു 
മലങ്കര സിംഹാസനത്തിന്െറ തീത്തൂസ് ദ്വിതീയന് 

മാത്താമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്താ. 

ചൂലാത്തിന, തിരുവല്പാ, 

1 £-...111/.(1942 ര 



രണ്ടാം പതിപ്പി നെറ അവതാരിക. 

എപ്പിസ്കോപ്പല് സംഘത്തിന്െറ തീരുമാനം അനുസരിച്ച 

1042ല് തീത്തുസു” ദ്വിതീയന് തിരുമേനി പ്രസിദ്ധല്ലെടുത്തിയ 

തക്ലായുടെ പ്രതീകഠം ലഭ്യമല്ലാതെ ആയിട്ടു” കുറെ വര്ഷങ്ങഠം ആയീ. 

1954-ല്, തക്ലായുടെ ഒരു പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു” എപ്പിസ്കോപ്പല് 

സിനിഡ് പ്രസീദ്ധപ്പെടുത്തുയിരുന്നതിനാല്, 1949--ലെ തക്ന്നാ 

യുടെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പിന്നു” അത്യാവശ്യം ബോദ്ധുപ്പെട്ടില. 

എന്നാല് ചില അച്ചന്മാരും ചില അയ്യേനികളും പഴയ തക്ലാതന്നെ 

അച്ചടിപ്പിച്ചു” കീട്ടുന്നതിന്നു” താല്ലയയപ്പെട്ട അപേക്ഷിച്ചതീനാല്, 

സീനഡീന്െറ തീരുമാന പ്രകാരം, തീത്തുസു” ദ്വിതീയന് തിരു 

മേനി 1949 ല് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തമ്ലായുടെ രണ്ടാംപതിപ്പ്” 

ഇപ്പ്പോഠം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. 

കമ്മററിക്കാരുടേതു” എന്നു” അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തകഴസായി 

ലെ ആശയങ്ങളിലും, രചനയിലും ചില വൃത്യാസങ്ങഠം തീത്തൂസ് 

ദ്വിതീയന് തീരുമേനീ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിീയ തക” സാഠയീല് ഉണ്ടു്. 

എന്നാല് ഈ പതിപ്പില് വാചകങ്ങളുലാകട്ടെ ആശയങ്ങളീലാകട്ടെ 
മുന് പതിപ്പില് നീന്നു യാതൊരു വ്ൃത്ൃയസവും ചരുത്തീയീട്ടീല്പം 

പ്രസംഗം, സ്തോത്രകാട്ട്,, ഇവകഠം സംബന്ധിച്ചു് കറീപ്പ് ചേത്തി 

ട്ടണ്ട”. സമയലാഭത്തിന്നുവേണ്ടി വീടാവുന്ന നാലു” അപേക്ഷകഴം 

ക്കു കവത്ത വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചീല വാക്കുകഠംക്കു” വ്യത്യാസം വരു 

ത്തിയിട്ടണ്ടു”. ദൂഷ്ടഠന്തമായി, ::നീന്െറ തിരുനാമം? എന്നതു” 

“തിരുനാമം?” എന്നു മാത്രം ആക്കി. ശരീരം ആകുന്ന”? “രക്തം 

ആകുന്നു?” എന്നതില് “ആകുന്നു?” എന്ന വാക്കു വിട്ടുകളഞ്ഞു. 

തീത്തുസ് ദ്വിതീയന് തീരുമനസ്സ്ില് നീന്നു ഒന്നാം പതീപ്പ്ീ 

നെറ അവതാരികയിലെ അവസാന ഖണ്ഡികയില് വെളിപ്പെടു 

ത്തിയിരിക്കുന്ന ആ പരമഉദ്ദേശസാധ്യത്തിനാഠായിീ ഈ തക് സായുടെ 

ഉപയോഗം ആയിത്തീരട്ടെ, 

4_8-1969. 

യൂഹാനോന് മാത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്താ. 
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[॥ 



& കുമ്പസാരസമയം ചൊല്ലേണ്ടുന്ന അപേക്ഷ. 

സവ്ൃശക്തിയുള്ള ബാവാതനപുരാനേ...നിനക്കു വിരോ 
ധമായും...ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനായി...നിന്െറ കൃപയാല് 

...വിത്ുദധ കന്യകമറിയാമ്മില് നിന്നു ജനിച്ചു ...ഞങ്ങള്ക്കു 
വേണ്ടി. . കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു മരിച്ചു. ..ഞെങ്ങള്ക്കു രക്ഷ ന 

ലുിയ മ് ശിഹാതമ്പുരാനേ.. . നിനക്കു വിരോധമായും...സക 
ലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും.. ആശ്വസിപ്പിച്ചു ശുദ്ധീക 

രിക്കുന്നവനുമായ. . . ൃഫാക്കുദ് ശാ തമ്പുരാനേ. ..നിനക്കു വി 
രോധമായും. . . ഞാന് ചെയ്തുപോയ. ..സകല പാപങ്ങളെയും 
.. ഏറവപറഞ്ഞു സങ്കടപ്പെടുന്നു. സത്യമായി അനുതപിക്കു 

ന്നവരെ കൈക്കൊള്ള മെന്നു... നീ ചെയ്യിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം 
ഞാന് വിശ്വസിച്ചു” ...സകലത്തിലും പിഴെച്ചു എന്നു ഞാ൯ 

ഏറവപറയുന്നു. വിചാരത്തിലും ... വചനത്തിലും ... പ്രവൃ 
ത്തിയിലും. . . ഞാന് പിഴെച്ചു ..നിന്െറ കല്പനകള് എല്ലാം 

ഞാന് ലംഘിച്ച. ..നിനെറ ശിക്ഷയ്മയ പാത്രമാകയും ചെയ്തി 
രിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനും.. കപനിറഞ്ഞവനുമായ കത്താ 
വേ....മുങ്കക്കാരനെയും...ആ പാപിയായ സ്രീ യെയും... 

കുരിശില് വച്ചു് കള്ളനെയും... കൈക്കൊണ്ടപ്രകാര...എ 
ന്നെയും കൈക്കൊണ്ടു .. നിന്െറ തിരുവചനത്തിന്െറ ത 
ണപ്പ്ല് .... എന്നെ ആശ്വസിപ്പ്പിക്കേണമേ. കത്താവ.... 

ഞാന് അനുഭവിക്കുന്ന തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും. ..എ 
നിക്കു ശിക്ഷാവിധിക്കും.. .കററത്തിന്നും ആയിത്തീരാതെ... 

ജീവന്നും രക്ഷയ്മം. .. ആക്കിത്തീക്കേണമേ. ആമ്മീ൯. 

പത്തു കല്പനുച്ചരുക്കം 
ഞാന് അല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങള് നിനക്കുണ്ടാകരുതു്. 

നിനക്കു ഒരു വിഗ്രഹത്തെയും ഉണ്ടാക്കരുതു”. 

നി നിന്െറ ദൈവമായ കത്താവിജന്റ നാമം വൃഥാ എടുക്കരുതു”. 

സ്വസ്ഥനാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാന് ഓക്ക. 

നിന്െറ പിതാവിനെയും നിന്െറ മാതാധനിനെയ്യം ബഹുമാനിക്ക. 

നീ കൊല ചെയ്യരുതു”. 

നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു്. 

നീ മോഷ്ടിക്കരുതു”. 

നീ കള്ള സ്സ്റാക്ഷി പറയരുതു”. 

നി നിന്െറ അയല്ല്യാരന്നുക്ള യാതൊന്നിനെയും മോഫിക്ക മുതു”. 

൮ ത്തി അർ ി 

യമം 

ടായളപ്ത [8] 



ല് 
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റ് തത്ത (ലയ്രേതഗ്ന നഴ [രഗ ന്തവഥ; 4290... . 
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൧... ക്ര രക ര, .േനനമക്്ക മ ത്രോ 
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00൭൭. പാരി ഗോഥ് 
| താം നി 

ക്നാ ത്തും | 
മുട 1 വില റോ നത്തെ തരാന നന്ന . 

ത്തം: സ നസ്യ ഞം സ്വപ്ന . 
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യ . ്്നത: അന്തക  വത്ക്ഥ. .. 

ി 
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പെൊരുളുടക്കം. 

അം തീരം. --- 

പുറം. 

വിശുദ്ധ കുര്ബാനയ്ക്കു മുന്പുള്ള തൂുയാബാ ശുശ്രൂഷക്രമം 1--10 

വിശുദ്ഥ കുര്ബാനയുടെ പരസ്യ ശുശ്രുഷ 11-25 

മാര് യാക്കോബ്ു ദ്ല്രീഹായുടെ കര്ബാനക്രമം 9651 

മാര് ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പപോലീത്തായുടെ കുരബാനക്രമം ൭8-68 

മാര് ക്ലസ്തോസ്് പാത്രിയക്കീസിന്െറ കര്ബാനക്രമം 69-79 

മാർപത്രോസ് ഗ്ലീഹായുടെ എന്നു പറയലപ്പടുന്ന കുരബാനക്രമം 80-91 

മാര് യൂഹാനോന് പാത്രിയക്കീസിന്െറ കുര്ബാനക്രമം 99-10 

ഫക്ലലിയക്കാരനായ മാര് തോമ്മാ എപ്പപിസ്ക്യോപ്പായുടെ 

കുര്ബാനക്രമം 104---116 

മാര ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെ കുരബാനക്രമം 111--128 

രോഗികള്ക്കുവേണ്ടി വീട്ടില്വച്ചു നടത്തുന്ന 

വിശുദ്ധകര്ബാനയ്യടെ ശുശ്രുഷക്രമം 199104 

വിശുദ്ധകുര് ബാനമ്തുള്ള പ്രോമ്യോനുകള് 16551114 





വിശുദ്ധ കര്ബ്ബാനയ്യു മുന്പുള്ള. 

തൂുയാബാ ശുശ്രുഷധ്രമം ല് 

ട്ടി 

പട്ടക്കാരന് ത്രോണോസിന്െറ മുന്പില് നിന്നുകൊണ്ടു 

ത്ശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നു. 

പട്ടക്കാര൯. പിതാവിനും പുനം പരിശുദ്ധ റൂഹായഷ്ക്കും സ്തൂതി. 

ജനം. ബലഹീനരും പാപികളുമായ ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹങ്ങളും 

കരുണയും എന്നെന്നേക്കും രണ്ട ലോകങ്ങളിലും ചിന്തപ്പെടുമാറാകണമേ. 

ആമ്മിന്, 

പ്രാരംഭപ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാര൯. കാരുണ്യവാനും മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കു ന്നവനുമായ ദൈവ 

മായ കത്മാവേ, അറിവോട്ടം ഭയത്തോട്ടം ഭംഗിയുളള ആത്മിക ക്രമത്തോട്ടം 

കൂടെ, തിരുസന്നിധിയില് വെടിപ്പും വിശുദ്ധിയും ഉള്ളവരായി നിന്നു, സക 

ലത്തില്നിന്നും വന്ദനന്ത്രു” അര്ഹതയുള്ള കത്താവും സ്രഷ്യാവുമായി, പിതാവും 

പുത്രനും പരിശു ദ്ധറു ഹായുമായുള്ളോവേ, എല്ലായ്യോഴ്ചം നിനക്കു ശുശ്രൂഷ ചെ 

സ്കാന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ള വരാക്കേണമേ. ഹോശോവബ്്കൂല്സ്ബാന് 

ല് അല്മീന്, 

ജനം, ആമ്മീന്. 

അനുതാപത്തിനെറ മസുമൂര് 61, 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമേ, നിന്െറ കൃപയിന്പ്രകാരം എന്നോടു കരുണ 

ചെയ്യേണമേ-നിനന്െറ കരുണകളടെ ബഹുത്വപ്രകാരം എന്െറ പാപങ്ങള് 

മായിച്ചുകളുയേണമേ. 

ജനം, എന്െറ അന്യായത്തില്നിന്നു എന്നെ നന്നായി കഴകി എന്െറ 

പാപങ്ങളില് നിന്നു എന്നെ വെടിപ്പാക്കേണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. എന്തെന്നാല് എന്െറ അതിക്രമങ്ങളെ ഞാന് അറിയുന്നു 
എന്െറ പാപങ്ങളും എപ്പോഴ്ചം എന്െറ നേരെ ഇരിക്കുന. 

ജനം. നിന്നോട്ട നിന്നോട്ട തന്നേ ഞാന് പാപം ചെയ്ത..നിന്െറ തിരു 
മുന്പാകെ തിന്മകള് ഞാന് ചെയ്ത. 

4 പട്ടക്കാരനു. നീ സംസാരിക്കുമ്പോള് നി നീതിമാനായും---ന ന്യായം 
വിധിക്കുമ്പോള് നീ കുററമില്ലാത്തവനായും ഇരിക്കേണ്ടന്തിനു തന്നെ. 

2 ജനം. എന്തെന്നാല് അകമൃത്യത്തില് ഞാന് ഉത്ഭവിച്ചു... പാപത്തില് 
എന്െറ മാതദവുയ എന്നെ ഗര്ഭം ധരിച്ച. 



കാ 

4€ പട്ടക്കാരന്, എന്നാല് സത്യത്തില് നീ പ്ര സാദിച്ചു നിന്െറ ജ്ഞാന 

ത്തിന്െറ രഫസ്യങ്ങള് നി എന്നെ അറിയിച്ചു. 

ജനം, നിന്െറ സോപ്പാകൊണ്ടു” എന്െറമേല് തളിക്കേണമേ--ഞാ൯ 

നിമ്മലനാകും അതിനാല് എന്നെ നി വെളടുപ്പിക്കേണമേ---ഉറച്ച മഞ്ഞിനേ 

ക്കാള് ഞാ൯ വെണ്ടയുക്ളൂവനാകും. 

4 പട്ടക്കാരന്. നിന്െറ സന്തോഷവും ആനന്ദവുംകൊണ്ടു എന്നെ തൃഹഏനാ 

ക്കേണമേ_ക്ഷിണിച്ചിരിക്കു നന എന്െറ അസ്ഥികള് ഉല്ലസിക്കും. 

ജനം. എന്െറ പാപങ്ങളില്നിന്നു നിന്െറ മുഖം തിരിച്ചു്--എനെറ 

അതിക്രമങ്ങള് ഒക്കെയും മായിച്ചുകളയേണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമേ, നിമ്മലധായോരു ഹൃദയം എന്നില് സ്ൃഷ്ടിക്കേ 

ണമേ..സ്ഥിരമായു ള്ളോരു ആത്മാവിനെ എന്െറ ഉള്ളില് പുതുക്കേണമേ. 

ജനം. നിന്െറ സന്നിധിയില് നിന്നു എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ നി 

ന്െറ വിശുദ്ധറുഹായെ എന്നില്നിന്നു എട്ടക്കയും അരുതേ. 

പട്ടക്കാരന്. നിന്െറ രക്ഷയും ആനന്ദവും എനിക്കു തിരിച്ചു തരേണമേ 
മഹത്വമുള്ള ന।നെറ റൂഹാ എന്നെ താങ്ങുമാറാകേണമേ. 

4 ജനം, എന്നാല് ഞാന് അതിക്രമക്കാരെ നിന്െറ വഴി പഠിപ്പിക്കും 
പാപികള് നാങ്കലേക്കു തിരികയും ചെയ്യും. 

4 പട്ടക്കാരന്, എന്െറ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ എന്െറ ദൈവമേ രക്ത 

പാതകത്തില്മിന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ __എനെറ നാവു നിന്െറ നീതി 

യെ സ്തൂതിക്കും, 

ജനം. കത്താവേ, എന്െറ അധരങ്ങളെ തുറക്കേണമേ_-എനന്െറ വായ് 

നിനെ സ്തൃതികള് പാട്ടം. 

24% പട്ടമാര൯., എന്തെന്നാല് യാഗങ്ങളില് നി ഇഫ്ഠപ്പെട്ടില്ല--ഹോമയാ 

ഗങ്ങളില് നി നിരപ്പായതുമില്ല. 

40 ജനം. ദൈവത്തിന്െറ യാഗങ്ങള് താഴ്മയുള്ള ആത്മാവാകുന്നു--ദൈ 

വം നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ നിരസിക്കുന്നില്ല---ബാറെക് മാര്. 

പട്ടക്കാരന്, പിതാവിനും പുത്രന്നും പരുശുദ്ധ റുഹാന്ത്ും സ്തൂതി, 

ജനംം ആദിമുതല് എന്നെന്നേക്കും തന്നെ--ആമ്മീി൯. 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവത്തിന്െറ പാിഠത്തിങ്കലേക്കും, എന്െറ പൈതല് 

പ്രായത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിങ്കലേക്കും ഞാന് വരും. 

ദൈവമേ, നിന്െറ ഭവനത്തിലേക്കു ഞാന് പ്രവേശിച്ചു, സ്വഗ്ലീയ രാ 

ജാവേ, നിന്െറ സിംഫാസനത്തിന് മുന്പാകെ ഞാന് വന്ദിക്കുന്നു. നീനക്കു 

വിരോധമായി ഞാന് ചെയ്തുപോയ സകല പാപങ്ങളും എന്നോട്ട ക്ഷമിക്കേ 

ണമേ. 

കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പെരുനാളുകളെ നിന്െറ യാഗപീഠത്തിംന്െറ 

കൊമ്യകളോളം ചങ്ങലകള്കൊണ്ടു ബന്ധിക്കേണമേ. എന്െറ ദൈവം 

നീയാകുന്നു, ഞാന് നിനക്കു സ്തോത്രം ചെയ്യും. എന്െറ ദൈവം നീയാകുന്നു, 

ഞാന് നിന്നെ സ്തൃതിക്കുയും ചെയ്യം. 



പര് 

പ്രകാശം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശുവേ, നിന്െറ പ്രകാശത്താല് ഞങ്ങള് 
പ്രകാശം കാണുന്നു. സ്വഗ്ലീയ പിതാവിന്െറ രശ്മിയായുള്ളോവേ, സവ്വ 

സ്തൂഷ്ട്രികളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യപ്രകാശം നീയാകയാല് നിന്െറ ശോ 

ഭയൃള്ള പ്രകാശം കൌണ്ടു ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണമേ. 

പ്രകാശത്തട്ടുകുളില് വസിക്കുന്ന നിതിമാനും പരിശുദ്ധനുമായുള്ളോവേ, 

ദോഷകരമായ വികാരങ്ങളെയും നിന്ദ്യമായ വിചാരങ്ങളെയും ഞങ്ങളില് 

നിന്നു വിലക്കി, ഹൃദയ വെടിപ്പോടെ നീതിയിവക്രിയകള് ചെയ്താന് ഞ 

ങ്ങള്ക്കു കൃപ നള്കേണമേ, 

ജനം. ആമ്മീന, 

(ത്ഥാല്ലമ്കില് ഗീതം) 

വെളിവു നിറഞ്ഞ രക്ഷകനേ നിന് വെളി പ്ചം കൊണ്ടു. 

ഇരുള്വാസികളാം ഞങ്ങളിന്നു വെളിച്ചം--കാണുന്നു--- 

സ്വഗ്ലുസ്ഥപിതാ--വിന് ക---തിരേ.-- 

ശോഭിപ്പിക്ക ഞങ്ങളെ --ഇ--ന്നു. 

ശോഭനിറത്ഞോരാലയത്തില് വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാ 

തവദാസരാം ഞങ്ങളടെ ദുശ്ചിന്ത --ദുമ്മോഹം --- 

ശമനം ചെയ്തതിനി- ന്നയ്യൊ--- 

വിളിക്കുന്നു തവനാ -- മ--ത്തെ. 

അനുതാപത്തിനെറ പ്രോമ്യോന്, 

പട്ടക്കാരന്, നാം എല്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്ചു കത്താവിനോടട അനുഗ്രഹങ്ങ 

ളം കരുണയും അച്േക്ഷിക്കണം. 

ജനം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താധേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പു, ഞ 

ങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ, 

പട്ടക്കാര൯. സ്തൂതിയ്യം സ്തോത്രവും, തേജസ്സും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞുപപോകാ 

ത്ത നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്യോഴ്ചം നിരന്തരം കരേററുവാ൯ ഞങ്ങള് യോശഗ്യൃത 

യൃള്ളൂവരായി തിരേണമേ. 

തന്നെ നോക്കിവിളിക്കന്ന പാപികളോട്ട ഉത്തരമരുളിച്ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യ 

വാനാകുന്ന ഏക പിതാവിന്നും, തന്െറ വാതിലില് മുട്ടുന്ന അനുതാപ കളെ 

കൈക്കൊള്ളന്ന ദയവാനായ ഏക പുത്തന്ുും, തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന കുററക്കാ 

രെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുശ്ള ഏക റുഹായ്തും ഈ നേരത്തും 

നമ്മുടെ ആയുസ്സീനെറ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്കൂതിയും ബഹുമാനവും, യന്ദന 

വും യോഗ്യൃമായിരിക്കുന്നു. ഹോഗോ.....,. 

ജനം. ആമ്മിന്, 

സെദഠാ 

പട്ടക്കാരന്. അനുകൂലതയുത്ളവനും, ദയവാനും, സൌമ്യനും, മനുഷ്യരെ 
സ്നേഹിക്കുന്നവനും, യാഗങ്ങളില് അല്ല കരുണകളില് ഇഷ്യപ്പെടുന്നവനും, സ 

വ്യാഗഫോമങ്ങളേ ഓള് അധികം നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ പ്രിയല്പട്ടനനവയം 



ക 

തടിച്ച കാളകളെയും കുഞ്ഞാടുടകമൂടെയും രക്തത്തെയും സുഗന്ധയാഗത്തെയും 

കാള് അധികം വിനയമുള്ള ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ള ന്നവനും ആയ ദൈവ 

മേ, ഈ സമയത്തു നിന്െറ ആത്മിക പിറത്തിന്മേല് ഞങ്ങളുടെ ആത്മികമായ 

യാഗം കൈക്കൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങളെ തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയില് നി 

ന്െറ തിരുവിഷ്ടത്തിനു, പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ളതും അംഗീകാര 

യോഗ്യവുമായ യാഗമായി നിനക്കു സമര്പ്പിപ്പാനും, നുറുങ്ങിയ ഫൃദയത്തോടട 

വിനയമുള്ള ആത്മാവോടുംകൂടെ മേലായുള്ള നിന്െറ യാഗപീഠത്തിന്മേല് ന്യാ 

യമായും ആത്മികമായ്യം ഉള്ള യാഗങ്ങള് നിനക്കു അര്പ്പിപ്പാനും ഞങ്ങളെ യോ 

ഗൃതയുള്ളവരാക്കേണമേ. പുതിയ രൂപമായി ഞങ്ങള് രൂപാന്തരപ്പെട്ട്, വി 

ശ്വാസമാകുന്ന ശോഭയുള്ള തീവെട്ടികളുമായി, വിവേകവും ജ്ഞാനവുമുള്ളവ 

രോട്ടകൂടെ പുതതിയ ലോകത്തിലേക്കു പുതിയ മനുഷ്യരായി യാത്ര ചെയ്യത്തക്കവ 

ണും ഞങ്ങള് നിനക്കു ശ്രേഷ്യവും നിഷ് കളങ്കവ്യമായ ആട്ടിന് കൂട്ടമായി തീരുമാ 

രാകേണമേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായ്യമായ ദൈവമേ, നിന്െറ 

ആലയത്തില് ഞങ്ങള് എല്ലാവരും എല്ലായ്ക്കോഴ്ചം നിനുക്കു സ്തൂതിപാട്ടവാന് യോ 

ഗൃതയുള്ളവരായിതിശകയും ചെയ്യമാറാകേണമേ. ഫഹോഗോ. 

ജനം, ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ വാതിലില് ഞാന് മുട്ടി, നിന്െറ 

ശ്രീഭണ്ഡാരത്തില് നിന്നു കരുണകള് ഞാന് യാചിക്കുന്നു. ഏറിയ നാളുകളാ 

യി നിന്െറ വഴിയില് നിന്നു തെററിപ്പോോയ പാപീ ഞാനാകുന്നു, എന്െറ 

പാപങ്ങള് ഏററുപറഞ്ഞു”, അവ വിട്ടുമാറി നിന്െറ കൃപയില് ജീഖിപ്പാന് 
എനിക്കു നള്കേണമേ. 

കാരുണ്യവാനായ കത്താവേ! നിന്െറ വാതിലിലല്ലാതെ മററാരുടഭെ വാ 

തിലില് ഞങ്ങള് ചെന്നു മുട്ടേണ്ടു. തന്െറ ബഹുമാനത്തിനു രാജാക്കന്മാരും 

വന്ദനം ചെയ്യുന്ന രാജാവായുള്ളോവേ, നിന്െറ കരുണകള് നീന്നോടപേക്ഷി 

ക്കാതെയിരുന്നാല് ഞങ്ങളുരഭട അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിന്നോട്ട അപേക്ഷി 
പ്രാന് ഞങ്ങള്ക്കു മററാരുള്ള 

(അല്ലെങ്കില് ിതം.) 

കത്താവേ നിന് ബെസ് ഗസ്സായി൯ വാതിലില് മുട്ടി 

ട്ടനുഗ്രഹമിരക്കുന്നേന്_. 

വഴിതെററീട്ടകലെ പോയൊരു പാപി ഞാനയ്യോ.- 

അനുതപിച്ചവയെ വീട്ട ഞാന് തവ കൃപയാല്.-ജീവിപ്പാനരുള്ക. 

ഭയവാനേ തവ വാതില് വിട്ടിട്ടെവിടെ പ്പോയി-മുട്ടീട്ടന്തെങ്ങള്... 

മന്നിലെ നൃപരാല് വന്ദിതബഹഫുമാനനാം മന്നാ--- 

നിന് കൃപ നിന്നെ പ്രാര്ത്ഥിക്കാഞ്ഞാലെങ്ങള്ക്കായ്._മററാരിരന്നീട്ടം. 

പചട്ടക്കാര൯. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങ 

ളോട്ട യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടനില് നിന്നും അവന്െറ മെസന്യങ്ങളില് നിന്നും ഉ 

ന്നതമായ കോട്ടയും സങ്കേതസ്ഥലവും ഞങ്ങള്ക്കു നീ ആയിരിക്കേണമേ. നല്ല 

വരെ ദുഷ്യന്മാരില് നിന്നു വേര്തിരിക്കുമ്പോള് നിനെഭ കരുണയുടെ ചിറകില് 

ഞങ്ങളെ മറച്ചുകൊണങ്ടേണമേ. 



യം 

കത്മാവേ, ഞങ്ങളുടെ ശ്രശ്രൂയുടെ ശബ്ദം സ്വഗ്ഗവാതിലുകള് തുറക്കുന്ന താ 

ക്കോലായിരിക്കേണമേ. “മഞ്ജയന്മാരുടെ സ്വരം എത്ര ഇമ്പകരമാകുന്നു. ക 

ത്താവു വേഗത്തില് അവരുടെ യാചനകള് നള്കും'" എന്നു റാബൈമാലാകമാ൪ 

തങ്ങളുടെ നിരകളില് പറയുമാറാകേണമേ. 

(അല്ലെങ്കില് ഗീതം) 

പിതൃപുത്ര വിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളോടെതൃക്കും..ദുഷ്ടനില് നിന്നുംതന്__ 

സേനയില്നിന്നും ഗോപുരമഭയ സ്ഥാനവും നീയെ 

ദുഷ്ടവിശിഷ്ടവിഭാഗെ ഞങ്ങളെ തവ കൃപയിന-- ചിറകിലൊളിക്കണമേ 

നാഥാ ഞങ്ങടെ പ്രാത്ഥനയിന് സ്വരം വാനവാതില് -- തുറക്കുമാറാകട്ടെ. 

ദൂതര് തങ്ങളിന് പന്തിയിലിങ്ങനെ ചൊല്ലീടട്ടെ - 

മണ്ണ്ണോര്സ്വരമെത്ര മനോഹരമവരുടെ കെഞ്ചല് --ഉടയവനരുളീടും 

എത്രാ. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ വാസന എല്ലായ്ക്മോ 

ഴും നിനക്കു ഇമ്പകരമായിരിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനകളാകുന്ന ധൂപം 

നിനക്കു പ്രസാദകരമായിരിക്കേണമേ. അതിനാല് നിന്െറ കരുണകള് നി 

മിത്തം നിന്െറ സൃഷ്ടിയോടെ നിരക്കുകയും ചെയ്യേണമേ. 

ജനം, ആമ്മീന്. 

എക് ബാ. 

പട്ടക്കാരന്. പാപികളോട്ട കരുണ ചെയ്യുന്നവനേ, നിന്നോട്ട ഞങ്ങള് 

പാപം ചെയ്തു. ഞങ്ങളടെ അപേക്ഷ കൈക്കൊണ്ട് ഞെങ്ങളുംട കുററം ക്ഷമി 

ക്കേണമേ, സകലത്തിനന്െറയും ഉടയവനായ കത്താവേ, ഞങ്ങളോട്ട കരുണ 

ചെയ്യേണമേ. 
(അല്ലെങ്കില് ഗീതം) 

പാപി കളില് കൃപചെയ്തുവനേ, പിഴചെയ്ത്കെങ്ങള് 

യാചനകേള്ക്കണമമ.-- പാപം 

തീത്തിശാ കൃപചെ-__യ്ക്കു _ ങ്ങളില് 

(വേറൊന്നു) 

പട്ടക്കാരന്. വെടിപ്പുമ്ള പുരോഹിതനായ മല്ക്കിസദേക്കിന്െറ കാഴ്ച 

കൈക്കൊണ്ട മശിഫാകത്താവേ, നിന്െറ ഭൂതൃയന്െറ യാചന കെകക്കൊണ്ടു 

നിന്െറ ഇടവകയുടെ കുററങ്ങള് ക്ഷമിക്കേണമേ. 

ഫൂത്താമ്മാ 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സകല വിചാരങ്ങളും വചനങ്ങളും 

പ്രവൃത്തികളും സൌരഭ്യം നല്കുന്ന സ്തൂതിയുടെ യാഗങ്ങളായി നിനക്കു അര്പ്പി 

പ്പാ൯ ഞങ്ങള് യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരേണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരി 

ശുദ്ധറുഹഃയുയമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും കുററമററഖ 

യും നിന്െറ ദൈവഖത്വത്തിനു പ്രസാദകരങ്ങളുമായ സവ്പാംഗഹോമങ്ങളായി 

നിന്െറ തിരുസന്നിധിയില് എല്ലായ്പോഴ്സം ഞങ്ങള് കാണപ്പെടുകയും ച്ചെ 

യ്യമാറാകേണമേ--ഹോശോ. 

ജനം, ആമ്മീന്, 



പ്രി 

ക ഇവിടെ പട്ടക്കാരന് “ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു"” എന്നുള്ള 

കാമാ ചൊല്ലകയ്യം ജനം പിന്നാലെ ഏ്ലേററുചൊല്ലുകയയം വേണം. 
പ ക ക അ സ്ങം. - തനി 

ക കുരബാനന്ത്ു മുന്പുള്ള ഒന്നാം ശുശ്രൂഷയായ തുയാബാഅവസാനിച്ചു. 

ഇതു യുക്ത പോലെ പരസ്യമായോ രഹസ്യയമയോ നടത്താവുന്നതാകുന്നു. 

രണ്ടാം ശുശ്രുഷ. 

ക പട്ടഥരൊാരന് അംശവസ്സം ധരിക്കുന്നതിനു മുന്പുള്ള പ്രാരത്ഥന. 

ദൈവമായ കത്താവേ, ദോഷകരമായ ക്രിയകളിലേക്കു ഞാന് ചാഞ്ഞതി 

നാല് സാത്താന് എന്നെ ധരിപ്പിച്ച അശുദ്ധ വസ്തം എന്നില്നിന്നു ഉരിഞ്ഞുക 

ഞ്ഞു”, ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ, നിന്െറ ബഹുമാനത്തിന്െറശ്ര 

ശ്രുഷയ്ത്ും എന്നെന്നേക്കും നിന്െറ വിശുദ്ധനാമമഹത്വത്തിന്നും ചേര്ച്ചയുള്ള 

വിശിഷ്ട വസ്ത്രങ്ങള് എന്നെ ധരിപ്പിക്കേണമേ. ആമ്മീന്. 

ടി: പട്ടക്കാരന് കൈകഴ്ചകീക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു. 

ദൈവമദയ കത്താവേ, സകല രുമ്മനസ്സാക്ഷിയില് നിന്നും തളിച്ചു ശുദ്ധി 

കരിക്ക പ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളോടെ നിന്െറ ശ്രേഷ്ഠവും മഹോന്നതവുമായ മഹാ പ 

രിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കു പ്രദവശിപ്പാനും നിന്െറ വിശുദ്ധ പീഠത്തിന് മുന്പാ 

കെ വെടിപ്പോട്ടം വിശു ഭ്ധിയോട്ടം കൂടെ നിന്നു്, പിതാവും പുത്രനും പരിശു 

ദ്ധറുഹായുമായ ദൈവമേ, സത്യവിശവാസത്തോടെ ആത്മിക യാഗങ്ങള് എല്ലാ 

യ്ക്യോഴചം നിനക്കു കഴിപ്പാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയയള്ള വരാക്കേണമേ. ആമ്മിന്, 

ക പട്ടക്കാരന് വെള്ള അങ്കി ധരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടതു”്. 

ദൈവമായ കത്താവേ, വിശുദ്ധ റുഹായുടെ ശക്തിയാല് നാശമില്ലാത്ത 

അങ്കി എന്നെ ധരിപ്പിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായുമായ 

ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവനും സയുവിശ്വാസത്തോടെ വെ 

ഭിപ്പും ചൊവ്വയമുള്ള. വരായി നടപ്പാന് ഞങ്ങള്ക്കു കൂപ നല്കുകയും ചെയ്യേ 

ണമേ. ആമക്മീന്. 

കു ഈറാറാ ധരിക്കുമ്പോള്, 

യുദ്ധത്തില് ശക്തികൊണ്ടു” എന്നെ നീ അരകെട്ടും. എനിക്കു വിരോധ 

മറയി എഴുന്നേല്ലന്നവരെ എനെറ കീഴില് നീ മുട്ട കുത്തിക്കയും ചെയ്യും, 
ക സൂനാറാ കെട്ടുമ്പോശ്.. 

ശക്യിമാനായുള്ളോവേ, നിന്െറ അരയ്ക്ക് വാളിനെ കെട്ടുക. നിന്െറ 

പ്രബലതയും മഹത്വവ്യം ജയിക്കുന്നു, 

ക ഇടത്തേ കൈയ്യുറ ധരിക്കുമ്പോള്. 

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായയുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ നിന്െറ 

ബഹുമാനത്തിനെറ ശുശ്രൃഷയ്ത്ും, നിന്െറ വിശുഭദ്ധനാമത്തിന്െറ മഹത്വ 

ത്തിന്നും ചേര്ച്ചയുള്ള വിശുദ്ധ മന്ദിരങ്ങളും തിരഞ്ഞെട്ടക്കപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളും 

ആക്കിക്കൊണ്ടു, ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയ്യധമായും, വലത്തു 

ഭാഗത്തിനു യോഗ്യമായ സകല സല്ക്രിയ കള്ക്കും ഒരുക്കമുള്ളവയായും ആക്കി 

തീക്കേണമേ, ആമ്മീന്, 



പ് 

നൃദ്ധത്തിനു എന്െറ കൈകളെ അവന് അത്ൃസിപ്പിചു, എനെറ മുജങ്ങ 

ഒളു പിച്ചള വില്ലുപോലെ അവന് ഉറപ്പിക്കയും ചെയ്തു. 

കു വലത്തേ കൈയ്യറ ധരിക്കുമ്പോൾ. 

നിന്െറ വലത്തുകൈ എന്നെ സഹായിക്കും, നിന്െറ ശിക്ഷ എന്നെ വള 

ത്്തകയ്യം ചെയ്യം. 

ടം കാപ്പ ധരിക്കുമ്പോള് 

നിന്െറ ആചാര്യന്മാര് നിതയയം നിന്െറ നീതിമാന്മാര് മഹത്വവ്യം ധ 

രിക്കും. നിന്െറ ദാസനായ ദാവിദിന്െറ നിമിത്തം നിന്െറ അഭിഷിക്ത 

ന്െറ മുഖത്തെ നീ തിരിച്ചു കളയരുതേ, ആമ്മീന്. 

ക്ര പട്ടക്കാരന് അപ്പം എടുത്തു പീലാസായില് വഗ്തുമ്പോള് ചൊല്ലേണ്ടത്. 

നമ്മുടെ കത്താവ്യ, കൊലെക്കു കുഞ്ഞാട്ടപോലെ കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടു. 

രോമം കത്രിക്കുന്നവന്െറ മുന്പാകെ പെണ്ണാടെന്നപോലെ അവന് മിണ്ടാതി 

രുന്നു. അവ൯ തന്െറ തമഴ്ചയില് വായ് തുറന്നതുമില്ല. കത്താവേ, നീന്െറ 

ഇരിപ്പുടത്തെ വിശുദ്ധമായി നീ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്െറ തൃക്കൈ കൊണ്ടു 

അതിനെ സ്ഥിരപ്പെടടത്തേണമേ. കത്താവ്യ എന്നേക്കും വാഴ്ചം. 

ട്ര കാസായില് വിഞ്ഞും വെള്ളവം ഒഴിക്കു മ്വോള്. 

നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുമ ശിഫാ ഈര്ഗ്രേമില് വച്ചു് രണ്ടു കള്ളന്മാരു 

ടെ മദ്ധ്യെ മരത്തില് തുക്കപ്പെട്ട. അവന്െറ വിലാവില് ചവളം കൊണ്ടു കു 

ത്തേററു സര്വ്വ സൃഷ്ടിക്കും പ.പപരിഫാരമായി അവനില്നിന്നു രക്തവ്യം 

വെള്ളവൃയം ഒഴുകി. ഇതു കണ്ടവന് സാക്ഷിച്ചു. അവന്െറ സാക്ഷ്യം സത്യമാ 

കുന്നു എന്നു നാം അവികയ്യം ചെയ്യുന്നു. 

എന്നോട്ടള്ള തന്െറ സകല ഉപകാരങ്ങള്ക്കുമായി ഞാന് കത്താവിന്നു 

എന്തു പകരം കൊട്ടുക്കും. ഞാന് രക്ഷയുടെ കാസാ എടുത്തു കത്താവിന്െറ നാ 

മം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. ഞാന് കത്മാവിന്നു എന്െറ നേര്ച്ചകളെ സകലജ 

നവ്ൃയം കാണ്കെ കുഴിക്കും. 

സ്വശ്ലൂസ്ഥപിതാവിന്െറ ആദ്യജാതനായ്ുളേളാവേ, ബലഹീനനും പാ 

പിയുമായ നിന്െറ ദാസനന്െറ കൈയില് നിന ഈ ആദൃഫ്മലങ്ങളെ കൈ 

ക്കൊള്ളേ ണമേ, 

മുട്ടുകുത്തി തനിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്ത്ഥന ചൊല്ലുന്നു. 
തനി 

മനുഷ്യരുടെ അ ന്യായങ്ങളെ ക്ഷമിക്കു ന്നവരും, പാചീകളുടെ മരണത്തില് 

ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനുമായ സര്വ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമായ .ത്താവേ, എന്െറ ഫഹ്ൃദ 

യ കൈകളെ നിങ്കലേക്കു നീട്ടി എന്റ സകല ലംഘനങ്ങളുടെയും മോചനം 

നിന്നോട്ട ഞാ൯ യാചിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഞാന് മുഴുവനും നിങ്കല് ആയിരിപ്പാനും 

നിന്െറ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ ദാനം നിന്നില്നിന്നു എനിക്കു ലഭിപ്പാനും 

ആയിട്ടു ഞാ൯ അയോഗ്യനെങ്കിലും, എതിരാളിയുടെ സകല വ്യാപാരങ്ങളില് 



കം 

നിന്നും എന്െറ ബോധത്തെയും, ദുര്മ്മോഹത്തോടെ നോക്കാതിരിപ്പാന് എ 
ന്െറ കണ്ണുകളെയും, വൃത്ഥകായ്യങ്ങളെ കേള്ക്കാത്രിപ്പാ൯ എന്െറ ചെവി 

കുളെയ്യം, ൭വറുക്കത്തക്കു പ്രവൃത്തികളില് നിന്നു എനെറ കൈകളെയും, നി 

ണാല് പ്രയോഗിക്കപ്പെടത്തക്കവണ്ണം എനെറ അതന്തരഗേങ്ങളെയും കാത്തു 

കൊള്ള ണമെന്നു നിനന്നാട്ട ഞാന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമ്മീന്, 

ടം പട്ടക്കാരന് എഴമന്നററു കല്പടമേല് കരേറിനിന്നു് പീലാസായ്യടെ 

മൂടിക എഴുത്ത വലത്തുഭാഗത്തും കാസായുടേതു ഇടത്തഭാഗത്തും വച്ചു 

ചൊല്ലേണ്ടതു”, 

കത്താവു വാണു, അവന് മഫിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. കമ്താവു ബലം ധ 

രിച്ചു ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവന് ഭൂലോകത്തെ ഇളകാതെ ഉറപ്പിച്ചു. നി 

നെറ സിംഹാസനം മുന്പിനാലെ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; നീ അനാക്യനാകുന്നു. 
കത്താവേ, നദികള് ഉയന്നിരിക്കുന്നു. നദികള് അവയുടെ ശബ്ദത്തെ ഉയത്തി. 

നദികള് വെടിപ്പോടെ ഉയത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏറിയ വെള്ളങ്ങളുടെ ഇര 

ച്ചില് മൂലം സമുദ്രത്തിന്െറ ഓളങ്ങള് ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കത്താവു ഉന്നത 

ങ്ങളീല് മഹത്വമൂുള്ളവനാകുന്നു, നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങള് എത്രയും വിശ്വസ്തത 
ഉള്ളവയാകുന്നു. കത്താവേ, വിശുദ്ധര നിന്െറ ഭവനത്തിനു എന്നേക്കും യോ 

ഗ്ൃമാകുന്നു. 
സര്വ്വലോകത്തിനെ റയും പാപ പരിഹാരത്തിന്നും വീണ്ടെട്ടപ്പിന്നുമായി 

തന്െറ പിതാവിന്നു സ്വീകാര്യമായ കാഴ്ചയായി തന്നെതന്നെ അര്പ്പിച്ച വെ 

ടിപ്പുള്ളതും ഈനമററതുമായ കുഞ്ഞാടായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മ്ശിഹാതമ്പുരാ 

നേ, നിനക്കു പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള യാഗത്തിനു 

സദുശമായിരിക്കുന്നതും ആയ ജീവനുള്ള യാഗമായി ഞങ്ങളെത്തന്നെ നിനക്കു 

അര്പ്പിപ്പു൯ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ള വരാക്കേണമേ, ആമ്മീ൯ 

ടം പട്ടക്കാരന് തന്െറ കൈകളെ കുരിശിന്െറ ഭാഷയില് ഇടത്തുകൈഷ്ക്ു 

മേലായി വലത്തുകൈ സനിട്ടി വലത്തുകൈയില് പീലാസായ്യം ഇടത്തു 

കൈയില് കാസായ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടു ചൊല്ലേണ്ടതു”. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവ്യം ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുമ്ശിഹായുടെയയം 

ഞങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി ഉണ്ടായ രക്ഷാകരമായ തന്െറ സകല വ്യാപാരത്തിന്െറ 

യും ഓമ്മയെ ഞങ്ങളോട്ടള്ള തന്െറ കത്തസംബന്ധമായ കല്പനപോലെ ഞ 

ങ്ങള് ധ്യാനിക്കുന്നു. ആയതു മാലാകാ മുഖാന്തരമുള്ള ദൂതും, മഹത്വമുള്ള ഉല്ലാ 

ദനവയം, ജഡപ്രകാരമുള്ള ജനനവും, യൂര്ദനാനിത വച്ചുള്ള മാമോദീമ്പായും 

നാല്പതു ദിവസത്തെ നോന്പും, രക്ഷാകരമായ കഷ്ടപ്പാട്ടം, സ്സീബായിലേക്കു 

ള്ള കരേററവും, ജീവപ്രദമായ മരണവും, മാന്യമായ കബറടക്കവും, സ്വശ്ശത്തി 

ലേക്കുള്ള ആരോഹണവ്യ,ം പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തുള്ള ഉ 

പവേശവം ആകുന്നു 

4 അതിന്െറ ശേഷം തബലേത്താമേല് കിഴക്കുഭാഗത്തു കാസായ്യം 

പടിത്തൊറുഭാഗത്തു പിലാസായും വച്ച്ര് ശോശപ്പാകൊണ്ടു മൂടി ചൊല്ലേണ്ടത് 

മഹത്വമുള്ള വന്െറ തേജുസ്സിനാല് ആകാശങ്ങള് മൂടിയിരിക്കുന്നു, അവ 

ന്െറ മഹത്വം സ്വ്വസ്ൃഷ്ടിയിലൂം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, 
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പ്രോമ്യോ൯ 

പട്ടക്കാരന്. നാം എല്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്ചു.........ം 

ജനം. അനുഗ്രഹിക്കു നനവനായ.... ..... 

പട്ടക്കാരന്, സ്തൃതിയ്യം സ്ത്റോത്രവും......... 

കന്യകയില് നിന്നു ഉത്ഭവിച്ച ആഗ്രഫണീയമായ ഫലവും, തന്െറ ഇമ്പ 

കരമായ ശബ്ദത്താല് മരിച്ചവരെ ഉയിര്പ്പിക്കയും, ആനന്ദകരമായ മഹത്വ 

ത്തില് തന്നോടുകൂടെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കയും (ചെയ്യുന്ന ജീവനുള്ളവനും 

ജീവിപ്പിക്കുന്നവനുമായ മ്ശിഹാതമ്പുരാന്നു” ഈ നേശത്തും... ... 

സെദറാ 

മറിയാമ്മില് നിന്നു മുളച്ചു” വളരുകയും തന്െറ മഹത്വമുള്ള സൌരഭ്യം 

കൊണ്ടു സവ്വ ഭൂമിയും നിറെയ്ക്കുകയും, തന്െറ മഹിമയുള്ള ഉപദേശം കൊണ്ടു 

അജ്ഞാനമാകുന്ന ദുഗ്ലന്ധം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും നീക്കിക്കളകയും ചെ 

യിരിക്കുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചെടിയായി, ലോകങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവ്യ സൃഷ്ടികളെ 

സ്ഥിരപ്പെടുത്തു ന്നവനുമായ കത്താവേ, ഞങ്ങള് നിന്നെ വന്ദിക്കുകയും സ്ല്ോത്രം 

ചെയ്യുകയും സ്തൃതിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ആചാര്യനായ അഫറോന് മസ്തൃരന്സബ 

നായില് വെടിപ്പുള്ള ധൂപം നിനക്കു അര്പ്പിക്കുകയും, അതിനാല് ഇസ്രയേല് ജു 

നത്തില് നിന്നു ബാധ വിലക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ, പ്രാര്ത്ഥനകളാകുന്ന 

ഈ ധൂപം നിനെറ തിരുസന്നിധിയില് ഞങ്ങള് അര്പ്പിക്കുന്നു. ദൈവമായ 

കത്താവേ, എളിയവരായ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും നിമിത്തം 

നിനക്കു അര്പ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാര്ത്ഥന കൈക്കൊള്ളേണമേ, നിനക്കും നിന്െറ 

പിതാവിന്നും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തൂതിയ്യം സ്തോത്രവും എല്ലാവ്ോഴ്ചം ഞങ്ങള് 

കരേററും. ഫോശോ........ ആമ്മീന്, 

കു വട്ടക്കാരന്. ധുപക്കുററിയില് കുന്തിരിക്കം ഇട്ട് 

വീശിക്കൊണ്ട് വണങ്ങി ചൊല്ലേണ്ടതു”്. 

കരുണയുള്ള പിതാവിന്നു വന്ദനം__കരുണയുയള്ള പുത്രന്നു വന്ദനം---ജീ 
വനും വിശുഭ്ധിയുമുള്ള റുഹായ്ത്കു വന്ദനം. 

നീതിമാന്മാരേ, കത്താവിഭന സ്തൃതിപ്പിന്-_-സകല ജാതികളമേ, രു്നെ 

സ്തൃതിപ്പിന്-_പിതാവിനും പുത്രന്നും പരിശുഭ്ധറുഹായ്റത്ും സ്തൃതി-- ആദിമുതല് 

എന്നെന്നേക്കും തന്നെ ആമ്മീന്. 

എത്രാ. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ കരുണയാല് നിന്െറ അടിയാരുടെ 

ആരാധനയെ കൈക്കൊള്ളേണമേമ. നിന്െറ പ്പട്ടക്കാരുടെ പ്രാര്ത്ഥനയെ ശ്ര 

ദ്ധിക്കേണമേ. തന്െറ പിതാവിനോട്ടം ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള തന്െറ റു 

ഫായോട്ടം കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെടടുകയും സ്തൃതിക്കപ്പെടടകയും ചെയ്യുന്ന പുത്രനായ 

മ*ശിഹായേ, നിയെ ധന്ദിക്കുന്നവരുടെ ശുശ്രുഷയിൽ എല്ലായ്ക്കോഴ്ചം നീ ആനു 

കല്യാ ഉള്ളയനായിരിക്കയും ചെയ്യേണമേ, ആമ്മിന്, ം 



ഞങ്ങളടെ കത്താവും ദൈവവുമേ, നിന്െറ ജഥത്തില് നിന്നു കോപത്തെ 

മായിക്കേണമേ. നിന്െറ മേച്ചില് സ്ഥലത്തെ ആട്ടകളോട്ട കരുണചെയ്യേണ 

മേ. നിന്െറ നിരപ്പം സമാധാനവും ലോകത്തിന്െറ നാനാ ഭാഗങ്ങല്ലിലും 

എന്നക്കും വസിപ്പിക്കയും ചെയ്യേണമേ. ആമ്മി൯. 

& ഇവിടെ പട്ടക്കാരന് തനിച്ചു കൌമ്മായയം നിഖ്യാ 

വിശ്വാസപ്രമാണവും ചൊല്ലണം. 

(ഇവിടെ തുയാബായ്ുയടെ രണ്ടാം ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചു.) 

ടാക -- 

കൂ ധിശുദ്ധ കുര്ബാനയുടെ പരസൃശുശ്രുഷ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ്പു് 
താഴെ വരുന്നതോ സമയോച്ചിതമായ വേറെ ഗീതങ്ങളോ പാടാം. 

2 അഫ്ഫറോന് അണച്ച ധുപം പോല് പ്രാത്ഥ -- നസ്വീകരിക്ക 

നിനുവ൪ര് യാചനയതുപോലെ ശുശ്രൂ ---ഷ കൈക്കൊള്ക -- 

കടലില് യോനാന്ത്റു-_രുളി--യ പോല് __ 

അടിയാക്കുത്തരമ-- അളീ-ട്ടക. 

2 ശുദ്ധതയാല് തിരുനാമത്തിന്നണെക്കു--ന്ന പ്രാത്ഥനകള് 

കരുണകളിന്നനുകൂലത്തിന്നായി--ഭവിക്കണമേ.._ 

കരുണാനിധിയാം ദൈ--വമേ--നി_ 

മനഗുണത്താല് ദയ-_- ചെയ്യേണമേ. 

8 ലോകമൊക്കയില് നല്രരമെത്രതൂുകി--യിരിക്കുന്നു__ 

ഈശോ ദേവാകൃപകരുണകള്ക്ഷനുദി-- നവും സ്കൂ തി. 

നിന്നെ വിളിച്ചനി-നുവാ-__യരെ__ 

കോപപമൊഴിച്ചു നി വി--ണ്ട.ല്ലൊ. 

₹ ഉന്നതപീഠത്തില് സ്തൃതിയാല്യയരു--ന്നുന്നതനേ--- 
വാല പ്പെട്ടവളിന് മടിയില് ഹിതമായ് നീ__വസിച്ചല്ലോ_. 

നാനാഭാഗങ്ങളില് നി--ന്െറ--- 
സ്വസ്ഥവും നിരപ്പും ൨. സിപ്പി.ക്ക. 

6 പരമാത്ഥിയാം ഹാബേലിന്നടട്ടം__നോഹിന് കാഴ്ചയും. 

അബറാഫഹംതന്ബലിയും കൈക്കൊണ്ട..ദൈവമേ.. 

മല്പ്രാത്ഥന നി കൈക്കൊ_ണ്ടു്__ 

മമ യാചന നല്കീ__ടേ---ണമേടെ 



1 

വിശുദ്ധ കുര്ബാനയുടെ പരസ്ൃശുശ്രുഷ 

ക പട്ടക്കാരന് ധുപം വച്ചുകൊണ്ടു 

ഈ എക്ബാ തുടങ്ങുന്നു. 

പട്ടക്കാര൯. മറിയാമ്മിര നിന്നു ജഡം ധരിക്കയും, യോഫ 

ന്നാനോടു മാമോദീസാ കൈക്കൊള്കയും ചെയ്യ ഞങ്ങളുടെ 

കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെ 

യ്യേണമേ. 

ദു ടം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു് 

സ്വഗ്ലസ്ഥനായ പിതാവിനെറ ഏകപൃത്രനും വചന 

വും ആയി-- ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ കത്താവേ, നിന്നെ ഞ 

ങ്ങള് പുക ം--സ്വഭാവപ്രകാരം മരണമില്ലാത്തവനും-_ 

തന്െറ കൃപയാല് സകല മനുഷ്യരുടെയും ജീവന്നും രക്ഷ 

യ്ലു്ാവേണ്ടി--വിശ്ുദഥ കന്യകമറിയാമ്മില് നിന്നു് ജഡം 

ധരിച്ച് --ഭേദംക്രടാതെ മനുഷ്യപുത്രനായി --ഞങ്ങള്ക്കുലേ 

ണ്ടി ക്രുശിക്കപ്പെട്ട് തന്െറ മരണത്താല് ഞങ്ങളുടെ മര 

ണത്തെ ചപവിട്ടിക്കൊന്നവനും-- വിശുദ ത്രിത്വത്തില് ഒരു 
വനും-_ തന്െറ പിതാവിനോടും ജീവനുള്ള തന്െറ വിശ്തു 

ദ്രാവൃഫായോടുംക്രടെ-- തുല്യമായി വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തൂതിക്ക 

പ്പെടുന്നവനുമായ-- ഞങ്ങളുടെ മ് ശിഹാതമ്പുരാനേ, ഞങ്ങ 

ളുടെ എല്ലാവരുടെമേല്ും കരുണ ചെയ്യേണമേ--ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്, * ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധാനാകുന്നു. 
ജനം, ബലവാനേ, നി പരിശുദ്ധനാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. 

ജനം, ഞങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി -- ര്രശിക്കപ്പെട്ടവനേ, ഞങ്ങളുമെമേല് അനു 

ഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

൫ ഇപ്രകാരം മുന്നു പ്രാവശ്യഭ ചൊല്ലിയ ശേഷം 

പട്ടക്കാരന്െറ പിന്നാലെ ജനവും താഴെയ്യള്ളതു” ചൊല്ലണം. 

കുറിയേലായിസ്സറോ൯--കുറിയേലായിസ്സ്സോ൯.-- 

കുറിയേലായിസ്സസറോന്. 



ശുശ്രൂഷകന്. നൂങ്ങളോട്ട ഞങ്ങള് അറിയിച്ചതൊഴികെ, മറെറാരുത്ത൯ 

വന്ന് വേറൊരു സുവിശേഷം നിങ്ങളോട്ട അറിയിക്കുമെങ്കില്, അവന് സ്വഗ്ഗ 

ത്തില് നിന്നൊത ദൂതനായിരുന്നാലമും സഭയില്നിന്നു ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ 

എന്നു ഭാഗ്യവാനായ പൌലോസ് ഗ്ലരീഹാ പറയുന്നു. കണ്ടാലും എല്ലാ ഭാഗ 

ങ്ങളില്നിന്നും പലതരമായ ഉപദേശങ്ങള് പുറപ്പെട്ടന്നു. എന്നാല് ദൈവ 

ത്തിരന്റ ഉപദേശത്തില് തുടങ്ങി അവസാനിപ്പിക്കുന്നവ൯ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. 

(അല്ലെങ്കില് ഗീതം) 

പൌ. ലോസ്ശ്ലീഫാ ഭാഗ്യവാന്, ചൊല്ലി-ട്ടന്നു 

നിങ്ങളെ ഞങ്ങളറീച്ചതൊഴി_-ച്ചിങ്ങൊരുവന് വന്നറിയിച്ചാമ-- 

വാനവനെങ്കിലുമദുതത൯--താനേല്ലം സഭയിന്----ശാ---പം. 
പലതരമുപ ദേശങ്ങളെ ഫോ --പാരില് മുളച്ചു പരക്കുന്നു 

ദൈവത്തിന്നു പദേശം തൊ.-ട്ടവസാനിപ്പിപ്പോന് __ ധ--ന്യന് 

ക ലേഖനം വായിക്കുന്നതിനു മുന്പുള്ള പ്രാര്ത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമായ കത്താവേ, ഈ സമയത്തു” തിരു 

സന്നിധിയില് കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനകളും അപേ 
ക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈ 

വവുമേ, നിണ്െറയും, ദിവ്യന്മാരായ നിന്െറ ശ്ലീഹന്മാരുടെ 

യും, നിന്െറ വിശുദ്ധ സഭയുടെ ശില്ലിയും പണിക്കാരനു 

മായ പൌലൊസു" ശ്ലീഹായുടെയും കല്പനകളെ വെടിപ്പ്യോ 

$$ വിശുദ്ധിയോടും ക്രടെ ആചരിപ്പാ൯ എന്നേക്കും ഞങ്ങ 

൭ളു യോഗ്യതയുള്ള വരാക്കേണമേ: 

ജനം, ആമ്മിന്. 

ടു ശുശ്രൂഷകന് മദ് ബഫായുടെ വാതുക്കല് തെക്കുവശത്തു 

പട।ഞ്ഞാറോട്ട തദരിഞ്ഞുനിന്നു പറയണം. 

(ജന്ന) ശ്ലീഹാ [ഇന്നാക്ക] എഴുതിയ ലേഖനത്തില് നിന്നു്. 

ജനം, റ്രരീഹന്മാരുടെ ഉടയവന്നു സ്തൂതി. കത്താവേ, നിന്െറ വചന 

ങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നതിനു ഞങ്ങള്ക്കു മൃപ നല്കേണമേ. 

) ഇവിടെ ശുശ്രൂഷക; ൯ അതതു ദിവസത്തേക്കു 

നിശ്ചയി; ക്പ്പെട്ടപവ്രകാരമുള്ള ലേഖനം വായിക്കുന്നു. 

അവസാനത്തില്, ഫഹാലേലുയ്യാ---ഉ -ഹാലലുയ്യാ എന്നു പറയണം, 

ശുശ്രൂഷകന്. ഫാലേലുയ്യാ-- സ്തൂതിയാകുന്ന ബലികള് കത്താവിന്നു 

കഴ്ഴിപ്പിന്. കാഴ്ചകള് എട്ടത്തു” തന്െറ മണ്ഡപങ്ങളുല് പ്രവേശിച്ച് തന്െറ 

വിശു പീഠത്തുന്മുന്പ്പാകെ കത്താധിനെ വന്ദിപ്പിന്---ഹാലേലുയ്യാ, 



ര] എ... 

7 4 ഏവന്ഗേലിയോന് വായിക്കുന്നതീനു മുന്പുള്ള പ്രാര്ത്ഥന, 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമായ കത്താലേ, ദൈവികമായ നി 

ന്െറ വചനങ്ങളുടെ അറിവു” ഞങ്ങള്ക്കു സൌജന്പം .ചെ 

യ്യേണമേ. നിന്െറ വിശുദ്ധ ഏവ൯ഗേലിയോന്െറ സാ 

രാംശവും നിന്െറ ദിധ്യ ജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യവും നി 

ന്െറ വിശുദ്ധ വൃഫായുടെ നല്വരവും കൊണ്ടു” ഞങ്ങളെ 

നിറയ്യേണമേ. ഞങ്ങള് സന്തോഷപുയ്യ: നിന്െറ കല്പന 
കള് ആചരിക്കയും, നിന്െറ തിരുഹിതം പരിപുണ്ണമായി 
നിവത്തിക്കയും ചെയ്താന് ഞങ്ങള്ക്കു കൃപ നല്കേണമേ: 

നിന്നില് നിന്നുമ&ള അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കും കരുണകള്ക്കും ഞു 

ങ്ങള് എല്ലായ്ക്ോഴും യേഃഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുകയും ചെ 

യ്യേണമേ. ഫോശോ. 

ജനം. ആമ്മിന്, 

ശുശ്രൂഷകന്. സഹോദരന്മാരേ, നാം അടക്കത്തോട്ടം ഭയത്തോട്ടം വണ 

ത്തോടും ശ്രദ്ധിച്ഛു്, നമ്മുടെ കു മ്താവേശുമ്ശീഫായുടെ വിശുഭ്ധ ഏവന് 

ഗേലിയോനിലെ ദൈവത്തിന് ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറീയിപ്പീനെ 

കേള്ക്കണം. 

ക പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട തിരിഞ്ഞുനിന്നു. 

നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 
ജനം. ദൈവമായ കത്താവു നിന്െറ ആത്മാവോടുകൂടെ ഞങ്ങളെയും 

യോഗ്യൃതയ്യള്ള വരാക്കട്ടെ. 

പട്ടക്കാരന്. ലോകത്തിനു ജിവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കു 

ന്ന (മത്തായി) (യോഫാന്നാ൯) ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ജീവന് ന 

ലലന്ന പ്രസംഗമായ നമ്മുടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹഫായുടെ വി 

ശുദ്ധ ഏവ൯ഗേലിയോന്, 

ലോകത്തിനു ജീവനും രക്ഷയും അറിയിക്കുന്ന (മക്കോ 

സ്) (ലൃക്കോസ്) ഏവന്ഗേലിസ്ഥന് എഴുതിയ ജീവന് 
നല്കുന്നു അറിയിപ്പ്യായ നമ്മുടെ കത്താവേശുമ് ശിഹായുടെ 

വിശുദ്ധ ഏവന്ഗേലിയോന്. 
ജനംം വന്നവനും വരുവാമ്പിരിക്കുന്നവന൯ുമായവ൯ വാഴ് ത്തപ്പെട്ടവനാ 

കുന്നു_നമ്മുടെ രക്ഷദ്ത്രായി തന്നെ അയച്ച പിതാവിന്നു സ്തൂതീ---തനന്െറ അനു 

ഗ്രഹങ്ങള് നാമെല്ലാവരുടെയും മേല് എന്നേക്കും ടണ്ടാധീരിക്കട്ടെ. 



കം 

പട്ടക്കാരന്. വിശുദ്ധ കന്പകമറിയാമ്മില് നിന്നു ജഡം 

എടുത്ത ദൈവമായി, ജീവന്െറ വചനമായി നമ്മുടെക 

ത്താവും തദെവവും. രക്ഷിതാവും ആയിരിക്കുന്ന യേശ്തുമ് ശി 

'ഫായുടെ & നടപടിയുടെ കാലത്തു ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. 

& ജനനം, ഉയിര്പ്പ് എന്നീ കാലങ്ങളിലും മററും 

! സന്ദഭോചിതമായി പറയേണ്ടതാണ്”. 

ജനം. അപ്രകാരം ഞങ്ങള് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാടുന്നു. 

കല ഇവിടെ പട്ടക്കാരന് അതതു ദിവസത്തേക്കു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടപ്ര കാരമുളൂള 

: ഏവന്ഗേലിയോന് വായിക്കുന്നു. . വായനയുടെ അവസാനത്തില് 

നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 
എന്നു പറയണം. 

ടഃ അതിന്െറ ശേഷം പിന്നീട്ടള്ള ഗീതങ്ങളില് ഒന്നു് 

എല്ലാവരും കൂടി ചൊല്ലണം. 

1] ദൈവത്തിന് സുവിശേഷ--വിലമതിയാതുള്ളതു” 

ദാനം ഇ--തതിശയം 

ഗുണമേറിട്ടള്ളതു”---തേനേക്കാള് നല്ല രസം. 

അതിനുണ്ടു്--. നിശ്ചയം 

ഹാദലല്യ്യാ--ഉ ഹാലേല്ൃയ്യാ 

പുഷ്പമണം....ഒപ്പമല്ല. 

2 കൃപതന്നില് വളരുന്ന. ആത്മാവിതിന് രസമറിയും 

ദുഃഖം ജു---ണ്ടാത്മാവൃയം 

സന്തോഷം പ്രാപിക്കും. ഇതുമൂലം വിശ്വാസി 

മോചനം... നേട്ടന്നു. 

ഹാലേലുയ്യാ. ഉ ഹാലേല്ലയ്യാ-- 

സ്വഗ്ഗതലം ---മോദിക്കും. 

8 അതിശയമാം ദാനത്തിന്._നാഥനാമീശോയെ-- 

ഹൃത്തുങ്കല് ശോഭിച്ചു” 

താളി രസത്തെയും അതിനുള്ള ബലത്തെയും 

അടിയാരെ. ഗ്രഹിപ്പിച്ചു, 

; ഹാലേല്ലയയാ __ ഉ ഹാലേലുയ്യാ 

സുവിശേഷെ--നടത്തണമമ. 

4 ,പാപികളെ പരലോകേ--ചേര്പ്പാ൯ നല്വഴിയായി--- 

വഗതററ _ സ്യവിശേഷം--- 



ചെ. 

കല്ലിച്ച രക്ഷകനേ _പാപികളാം ഞങ്ങളുടെ... 

മദ്ധ്യെ നി എഴുന്നള്ളി, 

ഹാലേല്ലയ്യാ__ഉ ഹാലേല്യ്യാ 

ഈ വചനം--വിളങ്ങിക്ക, 

5 രക്ഷകനേ ഈ വചഗം--രക്ഷദ്്യായ് ഞങ്ങളുടെ 

ഹൃദയേ നീ--ഫലിപ്പിച്ചു് 

ഇക്ഷിതിയില് നിന്നടിയാര്൪-സൂക്ഷതയായ് നടപ്പാനും 

മോക്ഷത്തില്.--വരുവാനും 

ഫഹാരലലുയ്യാ. ഉ ഹാലേല്ലയ്യാ 

നീ കൃപ നല്-_കീടണമേ. 

6 സത്യാത്മോവേ വന്നീ. ജീവന്െറ വചനത്തെ 

പാപത്താ- ലിരുളായ 

ദാസരുടെ ഹൃദയത്തില്. ദീപത്തെ പോലാക്കി 

ശോഭിപ്പി---ച്ചടിയാരെ 

ഹാലേലുയ്യാ... ഉ ഹാലേല്യ്യാ 

സൃവിശേഷെ-.നടത്തണമേ 

ശൃശ്രുഷക൯. ബാറെക്മാര് സ്നൌമെന്കാലോ--സ് 

ജനം. കുറിയേലാ_. യിസ്ക്റോന്. 

(അല്ലെങ്കില്) 

എല്ലാവരും. നിങ്കലേക്കു അടുത്തു വരുവാനായീട്ട ലോകത്തിന്െറ പ്രകാശ 

മായ ഏവന്ഭഗലിയോന് ഞങ്ങള്ക്കു തന്നവനായ കത്താവേ, നിനക്കു സ്കൂതി. 
ഇപ്പോള് നിന്െറ സുവിശേഷത്തില് നിന്നു ഞങ്ങള് കേട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള 

വചനങ്ങള് നിമിത്തം നിന്നെ മഹത്വീകരിപ്പാ൯ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ള ര 
രാദ്ഖി തിക്കേണമേ. 

ശുശ്രൃഷകന്. ബാറെക്്മാര് സ്തൌമെന് കാലോ---സ് 

ജനം, കുറിയേലാ--യിസ്റ്റോന്, 

(അല്ലെങ്കില് ഗീതം) 

കത്താവേ, നിന്നോ ടട്ടപ്പാന് വിശ്വവെളിീച്ചമാം_ 

സുവിശേഷം നി--തന്നതിനാല് സ്ക്ലോത്രം 

നിന്നറിയിപ്പില് നി--ന്നുയിര്വചനം കേള്ക്കയാല് നിന്നെ 

മഹത്വികരിപ്പാ൯--യോഗ്യരാക്ക ഞങ്ങളെ , 

സുവിശേഷവെളുിച്ചം--സകലക്കും ശോഭിച്ചീട്ടവാന് 

തന്നവനദയ.- മഹിമയെഴ്നം രക്ഷക... 

പാപികളാം ഞങ്ങള്... അന്ധത നീങ്ങി ശോഭിീപ്പാന് 
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ഈ സുവിശേഷം --ഫലകരമാക്കീട്ടകം -- 

ഉപദേശം ശാസനാ--ശിക്ഷ, നീതിയിലഭ്യാസം 

ഈ വചനത്താല്__അടിയാക്കു ലഭിപ്പാന് 

കൃപയുള്ള വനായ_- പരമ പിതാവേ വേഗം നീ 

റുഹായാലെ_അരുളീിടേണമെന്നും. 

ശുശ്രഷകന്. ബാറെകീമാര് സ്നൌമെന്കാടലോ.മ്ധ് 

ജനം. കുറിയേലാ-യിസ്സ്റോന്. 

ധ്യാനം 

പട്ടക്കാരന്. നമുക്കു നല്കിയിരിക്കുന്ന തന്െറ ജീവനുള്ള വച്നങ്ങള്ക്കു 

വേണ്ടി നമ്മുടെ കത്താവേശുമ് ശീഹാഡ്റ്രൂം നമ്മുടെ രക്ഷദ്്രായി അവനെ അയ 

ച്ച പിതാവിന്നും, നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ജീവനും വിശുഭ്ധിയയമുള്ള റുഹായ്ത്ും 

സ്തൂതീകളം സ്തോത്രങ്ങളും വാഴ്വുകളം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ആമ്മീന്, 

പ്രോമധ്ച്യോന്. 

പട്ടക്കാരന്. ് ത്ത് ട്ട നാം എല്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്ച കത്താവിനോട 

അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം. 

ജനം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്തവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ഞങ്ങ 

ളെ സഹായിക്കേണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. സ്തൂതിയും സ്തോത്രവും, തേജസ്സും പുകഴ്ചയും മാ 

ഞ്ഞുപോകാത്ത നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്യ്ോഴും നിരന്തരം കരേ 

റ൨വാന്൯ ഞങ്ങള് യോഗ്യതയുള്ള വരായി തീരേണമേ. 

കടങ്ങളെ പരിഫരിക്കുന്നവനും, പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കു 

ന്നവനും. അശുദ്ധിയുള്ളവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുനനവനും., അനു 

താപികളെ കൈക്കൊള്ളന്നവനും, പാപികളുടെ തിരിച്ചു 

വരവില് ഇഷ്ടമുള്ളവനും, കുററക്കാരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി വാ 

ഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നവനും., വിളിപ്പി൯ ഞാന് ഉത്തരം പറയുമെ 

ന്നാ, മുട്ടുവിന് ഞാന് തുറന്നു എന്െറ കൈ നിങ്ങള്ക്കു നീട്ടി 

ത്തന്നു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും അകൃത്വങ്ങളും ക്ഷമിക്കുമെ 

ന്നും, അരുളിച്ചെയ്യുവനും ആയ തനിക്കു, ദൈവികമായ ഈ 

സ്തോത്രയാഗം പുണ്ണമാക്ക പ്പെടുന്ന ഈ നേരത്തും, നമ്മുടെ 

ആയുസ്സി ന്െറ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തൂത്തിയും ബഹുമാനവും 

വന്ദനവും എന്നേക്കും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നം ഫോശോ... 

ജനം, ആമ്മിന, 



കം 2. 

ശുശ്രൂഷകന്, അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താവിനെറ മു൯പാകെയും ---വ) 

ണൃളുപ്പട്ടത്തുന്നതായ തന്െറ മദ്ബഹായുടെ മുന്പാകെയുടേ ബഹുമാനമുള്ള 

പട്ടക്കാരന്െറ കൈകളാല് സുഗന്ധങ്ങള് വഴ്മുപ്പെട്ടന്നു. 

& ഇവിടെ പട്ടക്കാരന് ധുപക്കുററിയില് കുന്തുരുക്കം ഇടുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. നാമെല്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്ചു'... ...... 

ജനം, അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താവേ.......... 

പട്ടക്കാരന്. നീതീകരിക്കുന്നവനും ശുദ്ധികരിക്കുന്നവനും ക്ഷ 

മിക്കുന്നവനും, ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങള് ഓക്കാതവണ്ണം മായി 

ച്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്നവനും ആയ ഭൈവമായ കത്താവേ, സം 

ഖ്യയില്ലാതവണ്ണം പെരുപ്പവും വലിപ്പവുമുക്ക എനെറ പാ 

പങ്ങളും, വിശ്വാസമുള്ള നിന്െറ സര്വ്വ ജനത്തിനെറയും 

പാപങ്ങളും, നിന്െറ സ്ന്റേഹകാരുണ്വത്താല് മായിച്ചു” നല്ല 
വനേ, ദയതോന്നി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. ദൈവ 

മായ കത്താവേ, നിന്െറ കരുണയാല് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളു 

ടെ മാതാപിതാക്കളെയും, സഹോദര സഹഫഹോദരികളെയും, 

അദ്ധ്യക്ഷന്മാരെയും മല്ലാന്മാരെയും, വിശുദ്ധിയും മഫഹത്വവു 

മുള്ള നിന്െറ തിരുസഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സകല വി 
ശ്വാസികളെയും ഓത്തുകൊള്ളേണമേ. ദൈവമായ കത്താ 

വേ. ഞങ്ങളുടെ ദേഫങ്ങളെയും ദേഫികളെയും ആത്മാക്കളെ 

യും ആശ്വസിപ്പ്പിക്കേണമേ. കരുണകളും ദയയുമാകുന്ന 

മഞ്ഞു” ഞങ്ങളുടെമേല് പൊഴിക്കേണമേ. മഫത്വത്തിന്െഠറ 
നാഥനായി, ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ കത്താവായി, ഞങ്ങ 

ളുടെ രാജാവായ മ് ശിഹായേ. ഞങ്ങള്ക്കു പാപപരിഹാര 
വും. പാപപരിഹാരകനും നീ ആയിരിക്കേണമേ. കത്താ 

വേ, ഞങ്ങളോടു ഉത്തരമരുളിച്ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങളുടെ സ 

ഹായത്തിനും തൂണയ്യകം നീ വന്നു , ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊ 

ളേളേണമേ. ദൈവമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനകളും അപേക്ഷ 

കളും കൈക്കൊണ്ടു”, കഠിനതരങ്ങളായ സകല ശിക്ഷകളും, 

കോപത്തിന്െറ വടികളും നിന്െറ കാരുണ്യത്താല് ഞങ്ങ 
ളില്നിന്നു നിക്കി മായിച്ചുകളയേണമേ. സമാധാനത്തി 



കാ കാ 

ന്െറ പുരുഷന്മാക്ദണ്ടാകുന്ന നല്ല അവസാനത്തിന്നു”, ഞങ്ങ 

ളെ എല്ലാവരെയും യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കേണമേ. നീസ്സ്റേ 

ഹിക്കുന്നതും നിന്െറ ദൈവത്വത്തിന്നു ചേര്ച്ചയുള്ളതും പ്ര 

സാദമുക്ളതും ആയക്രിസ്തിയ പുണ്ണത ഞങ്ങള്ക്കു സൌജന്യം 

ചെയ്യേണമേ. നിന്രക്കു സ്തൂതിയും സ്ക്ോത്രവും എല്ലായ്ക്കോഴ്ചം 

ഞങ്ങള് കരേററിക്കൊള്ളന്നു. ഹോശോ.... 

ജനം. ആമ്മിന. 

സ്സെദറാ 

പട്ടക്കാരന്. ശക്തിമാനും യോദ്ധാവും ബലവാനും മഹത്വ 

വാനും ആയ ദൈവമായ കത്താവേ, നീ എഴുന്നേറവ” ഞങ്ങ 

ളെ സഹായിച്ചു. ദുഷ്ണനില്നിന്നും അവന്െറ സേനകളില് 

നിന്നും. നിന്െറ ബലം കൊണ്ടും ഉന്നതമായ നിനെറ ഭൂജം 

കൊണ്ടും, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ. കത്താവേ. നീനി 

നെറ കൃപയാലും കരുണകളാലും വിശുദ്ധ കമ്പകമറിയും 

മ്മില് നിന്നു ജഡമെടുത്തു്, നിന്െറ മനുഷ്യസ്സറേഫത്താല് 
ഞങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി ശരീരം ധരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ 
കത്താവേ, നിന്െറ സനിധാനത്തിങ്കല് നിന്നും, നിന്െറ 

ത്രേഷ്യതയെ ആഘോഷിക്കുന്ന സ്വശ്ലിക സിംഫാസനത്തി 

ദംല് നിന്നും, നിന്െറ രഥത്തിന്കീഴു” പൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

നന്നാലു മുഖങ്ങളുള്ള ജീവികളില്നിന്നും, നിനെറ ദൈവ 
ത്വത്തെ സ്തൂതിക്കുന്ന മാലാകമാരുട്ടെയും പ്രധാന മാലാകമാ 

രുടെയും ക്രട്ടങ്ങളില് നിന്നും, നിന്െറ ശക്തിയെ വാ്ലകയും 

പുകഴ കയും മഫിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രോബേന്മാ 

രുടെ നിരകളില് നിന്നും, തനെറ ശുദ്ധതയില് ദൈവമായ 

കത്താവു പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന് എന്നു ആ 

൫൬ ഘോഷിച്ചു ചൊല്ലുന്ന ആറാറ ചിറകുള്ള സ്രാപ്പേന്മാരില് 
നിന്നും, നിന്െറ ജനകനെറ തത്വത്തോടുക്രടെ നിന്െറ ഭ 
യങ്കരത്വത്തെ ശുശ്രുഷിക്കുന്ന സകല സൈന്യങ്ങളില് നി 

ന്നും ക്രമങ്ങളില്നിന്നും ക്രട്ടങ്ങളില് നിന്നും. ഞങ്ങളെ നീ 

തള്ളിക്കളയരുതേ. നിരെറ രാജ്യത്തിലേക്കു ഞങ്ങള് ഓടി 



ചി റക 

എത്തുവാനായിട്ടു, ജീവന്െറയും രക്ഷയുടെയും വഴി ഞങ്ങള് 

ക്കു കാണിച്ചുതരേണമേ. കത്താവേ, നിന്െറ കപയ്യു സ്ലോ 

തരം ചെയ്വാനും, നിന്െറ ദയയോട അപേക്ഷിച്ചു പ്രാ 

ത്ഥിപ്പംനും ഞങ്ങള്ക്കു കുപ നല്കുകയും ചെയ്യേണമേ: 

മോറാന് യേശ്ുമ് ശിഹാ, ഞങ്ങളോട് കരുണത്ോന്നി. 

ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ. മോറാൻ യേശ്തുമ് ശിഹാ, നി 

നെറ കരുണയുടെ കണ്ണുകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കേണ 

മേ. മോറാന് യേശ്ുമ് ശിഹാ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളില് നി 

നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ. നിന്െറ സ്പീബായുടെ ചിറ 

കിന്കീഴു്” ഞങ്ങളെ മറച്ചുകൊള്ളേണമേ. മോറാന് യേശു 

മ് ശിഫാ ആകൽല്ക്കവസായുടെ സകല വഞ്ചനകളില് നിന്നും 

ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ. പാപത്തിനെറ വീഴ്ചയില്നിന്നു 

ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കയും അനത്ഥങ്ങളുടെ കഴിയില്നിന്നും ലു 

ഴിയില് നിന്നും ഞങ്ങളെ കരേറവകയും ചെയ്യേണമേ. മോ 

റാ൯ യേശ്തമ് ശിഹാ, സകല ദു൪വിചാരങ്ങളില് നിന്നും അ 

ശുദ്ധിയില് നിന്നും ദൈവ ദൂഷണത്തില് നിന്നും ഞങ്ങളെ 

രക്ഷിക്കയും, അറയ്യത്തക്ക ചെളിയും കറയും ഞങ്ങളില് നി 

ന്നു കഴുകിക്കളുകയും, ദുഷ്ലതകളും മലിനതകളും ഞങ്ങളില് 

നിന്നു തുടച്ചകളുകയും ചെയ്യേണമേ. മോറാന് യേശ്ുമ് ശി 

ഹാ, നിന്െറ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ടു” ഞങ്ങളെ 
സമ്പണ്ണരാക്കേണമേ. അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും നിറഞ്ഞി 

രിക്കുന്ന നിനരെറ ശ്രീഭണ്ഡാരത്തില് നിന്നു ഞങ്ങളെ ധന 

വാന്മാരാക്കി തീക്കേണമേ. മോറാന് യേശുമ്ശിഹാ., സ 

ന്തോഷങ്ങള് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്െറ മണിയറയില് ഞ 

ങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കേണമേ. നിന്െറ രാജ്യത്തിന്െറ മക്ക 
കായ തോഴ് മക്കാരോടും വിരുന്നുകാരോടുംക്രടെ ഞങ്ങളെ 

സത്തോഷിപ്പ്റിക്കേണമേ. മോറാന് യേശ്ുമ് ശിഹാ., നിന 
ക്കിഷ്ടന്മാരായ നിതിമാന്മാരോടും പുണ്വവാന്മാരോടുംക്രടെ 

ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കേണമേ. നിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തുള്ള 
മക്കളായ കുഞ്ഞാടുകളോടുക്രടെ ഞങ്ങളെ മ്രമപ്പെടുത്തേണ 
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മേ. മോറാന് യേശുമ് ശിഫാ, നിന്െറ ത്രേഷ്യത മദിക്കുന്ന 

ദിവസത്തില് തിരഞ്ഞെടുക്ക പ്പെട്ടവരോടും പരിശുദ്യന്മാ 

രോട്ടംക്രടെ ഞങ്ങളെ ശോഭിപ്പ്ിക്കയും, നിന്െറ വലത്തുഭാ 

ഗത്തെ ആത്മികമായ ആ പന്തിയില് ഞങ്ങളെ ഇരുത്തുക 
യും ചെയ്യേണമേ. നിനക്കും നിന്െറ പിതാവിനും പരിശു 
ദ്ധ വൃഹായ്യു സ്തൂതിയുംസ്ലോത്രവും എല്ലായ പോഴുേം ഞങ്ങള് 

കരേറ൮ം. ഫോശോ......... 

ജനം, ആമ്മീന്-- കത്താവയ നിറന്റെറ ശുശ്രുഷ കൈക്കൊണ്ട് നിന്െറ 

പ്രാര്ത്ഥനയാല് ഞങ്ങളെ സഘായിക്കുമാറാകട്ടെ. 

മ ഇവിടെ പട്ടക്കാര൯ ധുപക്കററിയില് കുത്തുരുക്കം 

ഇട്ടശേഷം താഴെയ്യള്ളതു ചൊല്ലണം. 

പട്ടക്കാരന്. കടങ്ങള് ക്ക പരിഹാരവും പാപങ്ങള്ക്കു വി 

മമയോനുലും എന്നന്നേക്കും ദൈവത്തില് നിന്നു നാം പ്രാ 

പിക്കുമാറാക. 
ജനം. ആത്തിന്ം 

പട്ടക്കാരന്. പരിശുദ്ധനായ പിതാവു” പരി ശുദ്ധനാകുന്നു. 

ജനം. ആമ്മീന്, ച 

പട്ടക്കാരന്. പരി ശുദ്ധനായ പുത്രന് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. 

ജനം, ആമ്മിന. ി 

പട്ടക്കാരന്ം ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള വൃഹായും പരിശ്ര 

ദ്ധനാകുന്നു. 

ജനം. ആക്മി൯. 

ശു ശ്രുഷക൯. ജ്ഞാനം വിളിച്ചു പറയുന്നു, നാമെല്ലാവരും ഭംഗിയോ 

ടെ നിന്നു ബഹുമാനമുള്ള പട്ടക്കാരനന്െറ പിന്നാലെ ചൊല്ലണം. 

നിഖ്യാ വിശ്വാസപ്രമാണം. 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവായി സവൃശക്തനായി-- 
ജനം, ആകാശത്തിന്െറയും ഭൂമിയുടെയ്യം . കാണപ്പെട്ടന്നവയും കാണ 

പ്പുടാത്തവയയുമായ സകലത്തിന്െറയും - സ്രഷ്യാവായ സത്ത്യൈകഷെദവത്തില് 

ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നു, 



1. 

ദൈവത്തി ന്െറ ഏക പുത്രനും--- 
സര്വലോകങ്ങള്ക്കും മുന്പെ പിതാവില് നിന്നു ജനിച്ചവനു-േോപ്രകാ 

ശത്തില് നിന്നുള്ള പ്രകാശവു-___സത്യ ദൈവത്തില് നിന്നുള്ള സത്യദൈവ 

വും ജനിച്ചവനും സ്തൃഷ്ടിയപ്പാത്ത വനും --തത്വതമില് പിതാവിനോട്ട ഏക 

ത്വമുള്ള വനും __ സകല സൃഷ്ടിക്കും മുഖാന്തരമായവനുു--മനുഷ്യരായ ഞങ്ങള് 

ക്കും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വഗ്ലത്തില് നിന്നു” ഇറങ്ങി__വിശുദ്ധ 

റുഹായാല് കന്യകമറിയാമ്മില് നിന്ന് ജഡം ധരിച്ചു് മനുഷ്യനായി-- 

.പൊന്തയോസ് പിലാത്തേസിനന്െറ നാളുകളില് _-__- ഞങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി 

രൂരിക്കപ്പെട്ട് -കഷ്ടതയനുഭവിച്ചു് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് _. തിരുഹിത 

പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം ഉയിത്തെഴുനേറവ്വ്, സ്വഗ്ലത്തിലേക്കു കരേറി 

തന്െറ പിതാവിനെറ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നവന൯ും-- അവസാനമില്ലാത്ത രാജ 

ത്വമുള്ള വനും _ ജ്വിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാ൯-__ത 

ന്െറ മഹാ പ്രഭാവത്തോട്ട ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ--യേശുമ്ശി 

ഹാ ആയ ഏക കത്താവിലും ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നു. 

സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കത്താവും-- 
പിതാവില് നിന്നു പുവപ്പെട്ട്---പിതാവിനോട്ടം പൃത്രനോട്ടംകുടെ വന്ദി 

ക്കപ്പെട്ട് സ്ത്രതിക്കപ്പെടടന്നവനും _- നിബ്യൃന്മാരും ഗ്ലീഹന്മാരും മുഖാന്തരം 

സംസാരി ച്ചവനുമായ__ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ഉള്ള ഏക റുഹായിലു കാ 

ഥോലികവും ആപ്പസ്സോലികവ്യമീയ ഏക വാശുദ്ധ സഭയിലും ഞങ്ങള് വു 
. ശ്വസിക്കുന്നു. ് 

പാപമോചനത്തിനുള്ള മഃമോദീസാ--- 
ഒന്നുമാത്രം എന്നു ഞങ്ങള് ഏററുപറഞ്ഞു”__മരിച്ചവരുടെ ഉയിത്തെഴു 

ന്നേല്ലിന്നും __ വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജിവനും.-ഞങ്ങള് 

നോക്കിപ്പാക്കയും ചെയ്യുന്നു. ആമ്മിന്. 

ശുശ്രൂഷകന്. ബാറക്മാര് സ്തൌമന്കാലോ.--സ്പ് 

ജന൦. കുറിയേലായിസ്റ്റേറന്. 

(ഇവിടെ പാട്ടപാടി സ്തോത്ര കാഴ്ച എടടക്കണം 

പിന്നെ പ്രസ്താവനകളും പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞു” കുമ്പസാരം.) 

കു പട്ടക്കാരന് തന്െറ കൈവിരലുകള് കഴുകിയശേഷം - ധ്യാനം 
എ താനി പ്യയയോയംജായവയമയം യനം ബം... അംല മജംമം വം യം 

ദൈവമായ കത്താവേ, എന്െറ ആത്മാവിനെ മലിനമാക്കുന്ന ചെളി 

കഴുകിക്കളുയേണമേ. വിശുദ്ധിയയള്ളതും വിശുദ്ധികരിക്കുന്നതുമായ നിന്െറ 

മഹാ വാശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കു വെടിപ്പോട്ടം വിശുഭ്ധിയോട്ടം കൂടെ പ്രവേശി 

പ്പാനും ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ, നിന്െറ മഹത്വത്തിനു പ്രസാദമു 

കുളതും മഹത്വമുള്ള നിന്െറ യാഗത്തോട്ട സദുശപ്പെട്ടന്നതും ആയ ജീവനുള്ള 

യാഗം നിമ്മല മനസ്സാക്ഷിയോടെ നിനക്കു അണെപ്പാനും, വന്ദ്യവ്യം ദൈവിക 

വ്ൃമായ നിന്െറ രഹസ്യങ്ങളില് കുററം കൂടാതെ വ്യാപമിപ്പാനും ഞാന് 

യോഗ്യതയ്ുള്ളവനാകത്തക്കവണ്ണും ജീവഒന്റ തമ്ളിപ്പുകൊണ്ടു്” എന്നെ വെടു 

പ്പാക്കേണമേ, ആമ്മീന്, 



യം. വിം 

ക അതിന്െറ ശേഷം പട്ടക്കാരന് ജനത്തിന്െറ നേരെ 

തിരിഞ്ഞു വണങ്ങിക്കൊണ്ടു പറയുന്നു. 

എന്െറ സഹോദരന്മാരും പ്രധാനികളുമേ, ഈ ശുശ്രൃ 
ഷ കൈക്കൊള്ള പ്പെടുവാനായി എന്നോടുക്രടെ നിങ്ങളും 

പ്രാത്ഥിപ്പി൯. 

പട്ടക്കാരന തിരിഞ്ഞു മുട്ടുകുത്തി രഹസ്യമായി പ്രാത്ഥിക്കു മ്പോള് 
ക്ത യം ക ക 

ജനം മൌനമായി പ്രാത്ഥിക്കയൊ താഴെയുള്ള 
രം, ന ന [നിനി ഡം പ കം. ങ്ക... മപ ഷം വാക 

ഗീതം ചൊല്ലുകയൊ ച്ചെയ്യണം. 
ന തതതതതയത്തതരത്ത്ത്തു 

കത്താവേ, നിന് വാതിലില് മുട്ടന്നു -- അടിയങ്ങള് __ 

നിന്നാലയം ചേന്നിന്നു ഞങ്ങളയുഗ്ര. ഹമിരക്കുന്നു--- 

ഗുണവാനെ, നിന് സ-_തൃ-_ത്താല് 

ശദ്ധീകരിക്ക നിന് ൫ തൃയ---നെ, 

അല്ലങ്കില് 

(ശൂബഹാലക ദബ്പൃുക്കദാനാക- രീതി) 

കത്താവേ, നിന് ദാസരാ..മടിയങ്ങളുടെ, 

പ്രാരത്ഥനകള് കേട്ടത്തര_ മരുളീദേണമേ-. 

ഇരുവരോ മൂവരൊ എന് നാമത്തി __ ലൊരുമിച്ചീടില്, 

അവരോട്ടകൂടെ ഞാനുമെ__.ന്നരുളീയ നാഥാ 

നിന് തിരു സന്നിധിയില് വണങ്ങീടും---ഈ ദാസന്ന്, 

കരുണയോടെ നല്കണമേ-- നിന്നാത്മ ദാനങ്ങള് 

നിന് ശ്ലീഹന്മാരില് വസിച്ച---വിശുഭദ്ധ റുഹായെ 

ഞഒദളിര വഡിപ്പാനായി..-ങ്ങയച്ചീടേണ്ടമേ. 

ക വട്ടക്കാരന് മുട്ട കുത്തികൊണ്ടു ഈ പ്രാത്ഥന രഹസ്യത്തില് കഴിക്കുന്നു. 

വിശുദ്ധിയും മഹത്വവും ഉള്ള ത്രിത്വമേ, എന്നോട്ടകരുണ ച്െയ്യേണ 

മേ, വിശുദ്ധിയും മഫഹത്വവുമുള്ള ത്രിത്വമേ, പാപിയായ എന്നോട്ട ദയ തോ 

ന്നേണമേം വിശുദ്ധിയും മഹത്വവും ഉള്ള ത്രിത്വമേ, ബലഹീനനും പാപ്പി 

യുമായ എന്െറ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊളേ്ളേണമേ. ദൈവമേ, ഈ സമയത്തു” 

പാപ്പിയായ അടിയന്റെറ പാപങ്ങള് ക്ഷമിച്ചു" പരിഹരിക്കേണമേ. എല്ലാ 

സമയത്തും നിന്നെ നോക്കിവിളിക്കു ന്ന ബലഹീനനായ എന്നെ സഹായിക്കേ 

ണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങള് ആക്കുവേണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കുന്നുവോ ആയവരുടെ പാ 

പങ്ങള് നിന്െറ കരുണയാല് പരിഹരിച്ചുക്ഷമിച്ചുകൊള്ളേണമേ, ആമ്മിന്, 

ക ഇവിടെ പട്ടക്കാരന് എഴുന്നേററു കല്പടമേല് നില്ക്കുന്നു. 
നി 

തം ജ്ജ വ്രജ (മേം യയാ ശ. യ്ത-യംഘത്ജ ! ന അനത റയ. അനയാക്ങയയം അഞ ...പം വ ജം നം - നാ നം പയം. ശം. നം. അംന. പത്തനം യം. ജയം. 

വ്യാഴാഠ്റയും ദുഃഖഗനിയാഴ്യും സമാധാനത്തീന്െറ പ്രാത്ഥനയ്ക്കകു പകരം ചി ലിപി പം കള വിം 
ഘെ 

ചൊല്ലേണ്ടുന്ന പ്രാരത്ഥനകള്. 



ന... ഞ്ഞ് 

ജനന പെരുനാള്, 

പട്ടക്കാരന്, തന്െറ ഉണ്മയില് നിരപ്പും അഭിന്നമായ സ 

മാധാനവുഠം അഭേദ്യമായ സ്നേഹവും ഒആയിരിക്കുനനവനായ 

ദൈവമേ. ധാരാളമായ നിന്െറ നന്മയാൽ നാശമില്ലാത്ത 

അവസ്ഥയില് നീ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച. അവന് കല്പനയെ 

ലംഘിക്കയും. ആകല്ക്കവസായുടെ അസയയാല് മരണത്തി 

നായി വിധിക്ക പ്പെടുകയും ചെയ്തതിനാല്, നിന്െറ ഏക 

ജാതനായ പുൃത്രന്െറ ജീവന് നല്കുന്നതായ ആഗമനത്താല് 

സ്വര്ഗ്ഗീയ സമാധാനം കൊണ്ടു” ഭൂമിയെ നീ നിറച്ചു. ഉ 

സനതങ്ങളില് ദൈവത്തിനു സ്തൃതിയും, ഭൂമിയില് സമാധാന 

വും, മനുഷ്യമക്കള്ക്കു സമ്പ്യീതിയും എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടു് 

മാലാകമാരുടെ ഗണങ്ങളും സ്ത്തിച്ചവനായ ഞങ്ങളുടെ നാ 

ഥാ! ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിന്െറ സമ്പ്യവീതികൊണ്ടു” 

നിറയ്യേണമേ. സകല കന്മഷങ്ങളില് നിന്നും സകല വ 

ഞ്ചനകളില് നിന്നും. മരണകരമായ സകല പകയില്നിന്നും 

സകല തിന്മയില് നിന്നും കൌശലത്തില് നിന്നും ഇപ്പോള് 

ഞങ്ങളെ നീ വെടിപ്പാക്കി ക്കൊണ്ടു , വിശുദ്ധ ചുംബന 

ത്താല് നിഷ് ക്കളകകമായ സമാധാനം തമ്മില് തമ്മില് 

കൊടുപ്പാനും, ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ മ് ശിഹായുടെ സ്വഗ്ലീ 

യവും നാശമില്ലാത്തതുമായ ദാനത്തില് ഞങ്ങള് സംബന്ധി 

പ്യാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കേണമേ. അവന് മൂ 

ലവും അവനോടുക്രടെയും നിനക്കും സകലത്തിലും പരിശു 

ദ്യനും ഉത്തമനും വന്ദ്യനും ജിവന് ഉണ്ടാക്കുന്നവനും തത്വ 

ത്തില് നിന്നോടു സമത്വമുള്ളവനുമായ നിന്െറ വൃഹായ്യും 

ഇപ്പ്യോഴും എല്ലായ്യ്ോഴും എന്നേക്കും സ്തൂതിയും ബഹുമാനവും 

ആധിപത്യവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന. ഫഹോശോ..,... 

ജനം, ആമ്മീനം. 

പെസഹാ വ്യാഴാഴ്ച. 

പട്ടക്കാരന്. രഹസ്വ്യം അടങ്ങിയ ആ രരത്താഴത്തില് വച്ച്. 

പഴയതും പ്രതിരൂപകവുമായ ശുശ്രുഷ പൂത്തിയാക്കി, ത 
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നെറ കൃപയുടെ പുതിയ രഹസ്യങ്ങളെ ഞങ്ങള്ക്കു ഭരമേല്ലി 

ച തന്ന ഞങ്ങളുടെ മ് ശിഫാ തമ്പുരാനേ, നിന്നോടു ഞ 

ങ്ങള് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധിയുള്ളതും രഫസ്വമടങ്ങിയതു 

മായ നിഒ൯റ അത്താഴത്തില് പങ്കകൊള്ളന്നവരും, സംബ 

ന്ധിക്കുന്നവരുമായിട്ട്” ഞങ്ങളെ ആക്കേണമേ. വെടിപ്പോ 

ടഠ0 വിശുദ്ധിയോടും കുററം ക്രടാതെയും, അതില് സന്തോ 

ഷിപ്പാ൯ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കേണമേ. പാപത്തി 

നെറ സകല അന്ധകാരത്തില് നിന്നും ഞങ്ങള് രക്ഷപെടു 

മാറാകേണമേ. ഞങ്ങളുടെ രഫസ്യ കാര്യങ്ങളിലും പരസ്യ 

കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങള് നിനക്കു പ്രസാദമുള്ളവരായി തീരേ 
ണമേ. ഇവിടെയും മാഞ്ഞുപോകാത്ത ആയുസ്സിലും, നി 

നെറ രാജ്യത്തിലെ ഭാഗ്യങ്ങളിലും നിന്െറ സ്വര്ഗ്ഗീയ മ 
ണിയറയിലും ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പ്ിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ 

അടുക്കലുള്ള നിന്െറ സകല കൃപകള്ക്കുംവേണ്ടി, നിന 

ക്കം നിന്െറ പിതാവിനും നിന്െറ പരിശുദ്ധ വൃഹായ്യ്ം, 

സ്ത്ൃതിയും സ്കോത്രവും വന്ദനവും കൃതജ്ഞതയും ഞങ്ങള് ക 

രേറവാ. ഫോശോ...... 

ജനം. ആമ്മിന്. 

ദുഃഖശനിയാഴ്ചം 

പട്ടക്കാരന്. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മ് ശിഹായേ., ഞങ്ങള് 

ക്കുവേണ്ടി ജഡപ്രുകാരമുള്ള നിന്െറ വ്യാപാരം നീ പുത്തി 
യാക്കുകയും. കഷ്ടതയും സ്ത്രീപ്പായും സഹിക്കുകയും, മര്ത്്യക്ക് 

പ്രത്വാശയും ധൈര്യവും കൊടുപ്പാന് പാതാളത്തിലേക്ക് 

നീ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു, നിന്നിര വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരെ 

യും. അതിനാല് പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരവും പാപ മാലി 

നയത്തില് നിന്നു വെടിപ്പും നല്കിക്കൊണ്ട്, നിന്നോട്ട ക്ര 

ടെ നിനെറരാജ്യത്തില് ത്തനന്ദിക്കുമെന്നു അവക്കു പുതുതാ 

യി നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തയും ചെയ്തു. ആത്മീയവും സ്വ൪ഗ്ലീ 

യവൃയമായ ഈ സന്തോഷത്തിന്െറ നിരന്തര അനുഭവക്കാരാ 

യിരിപ്പാന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കേണമേ. വെടി 
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പ്പ്യോടും കുററം ക്രടാതെയും നിന്െറ വിശുദ്ധ മേശയില് 

സംബന്ധിപ്പാ൯ ഞങ്ങള്ക്കു കൂപ നല്കേണമേ. ഈ മ്രൂ 

ട്ടാ്കയാല് സ്ഥിരവും വിഭജിക്കപ്പെടാവതല്ലാത്തതുമായ ജീ 

വിതത്തോ$ ക്രടെ ഞങ്ങള് നിന്നോടു ഐക്യപ്പെടുമാറാക 

ണമേ. അക്ഷയത്വവും നിത്വാനന്ദവും നിന്നില് ഞങ്ങള് 

സമ്പാദിക്കുമാറാകണമേ. സ്തൂതിയും സ്തോത്രവും നിനക്കും നി 

നെറ പിതാവിനും സകലത്തിലും വിശ്ുദ്രാനും ഉത്തമനും 

വന്ദ്യനും ജീവന് ഉണ്ടാക്കുന്നവനും തത്വത്തില് നിന്നോടു 

സമത്വമുള്ളവനുമായ നിന്െറ വൃഹായ്യ്ഛം ഇപ്പോഴും എ 

ല്ലായ്ക്കോഴും എന്നേക്കും ഞങ്ങള് കരേറവം, ഹോശോ.,...., 
ളനം, ആമ്മിന്, 

ക. അതിന്െറ ശേഷം കൈകസുരിക്കു ശേഷമുള്ള 

പ്രാര്ത്ഥന ചൊല്ലണം 



മാര് യറക്കോബു ശ്ലീഹായുടെ 
കരബാനക്രമം. 

സമാധാനത്തി നെറ പ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. സകലത്തി നെറയും ദൈവവും കത്താവുമായു 

ള്ളോവേ., അയോഗ്യവരാകുന്ന ഞങ്ങള് വഞ്ചന ക്രടാത്തവരും 

സ്റ്റേഹബന്ധത്തില് ഐക്വപ്പെട്ടവരുമായി,വിശുഭാധവും ദൈ 

വികവുമായ ചുംബനം കൊണ്ടു്, അന്വോന്വം സമാധാനാ 

കൊടുപ്പാന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കേണമേ. നിന 

ക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും, സകലത്തിലും പരിശുദ്ധനും ഉ 

ത്തമനും വന്ദ്വനും തത്വത്തില് നിന്നോട് ഏകത്വമുള്ളവനും 

ആയ നിന്െറ വൃഹായ്യച്ഛാ സ്തൂതിയും സ്യ്ോത്രവും എല്ലായ്യ്യോഴും 

ഞങ്ങള് കരേറവ൮ം. ഹോശോ.,.,...... 

ജനം. ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാ നമുണ്ടായിരി 
ക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, 

ശുശ്രൂഷകന്, നമ്മുടെ ദൈവമായ കത്താവിന്െറ സ്നേഹത്താല് പരിശു 

ദ്ധവൃം ദൈവികവുമായ ചുംബനം കൊണ്ടു നാം എല്ലാവരും തമ്മില് തമ്മില് 

സമാധാനം കൊട്ടക്കണം. 

ക ഇവിടെ തമ്മില് തമ്മില് കൈകസുരി കൊട്ടക്കണം. 

അന്യോന്യം കൈകസുരി കൊണ്ടുതീരുവോളതും ജനം താണ സ്വരത്തില് 

ജനം, മ്ശിഹാതമ്പരാന്െറ സ്നേഹവ്യം--സമാധാനവും-സവ്വദാ_. ഞ 

ങ്ങളുടെ ഇടയിരു വസിക്കുമാറാകേണമേ., 

കു എല്ലാവരും കൈകസുൂരി കൊണ്ടുതിന്നശേഷം, 

ശുശ്രുഷക൯. സഫോരരന്മാരേ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ സമാധാ 

നത്തിന്െറശേഷം കരുണയുള്ള കത്താവിന്െറ മുന്പാകെ നമ്മുടെ രുലകളെ 

വണക്കണം, 
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ജനം, കൃപയ്യള്ള ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവധുമേ, തിരുസന്നിധിയില് 

ഞങ്ങളുടെ തലകളെ ഞങ്ങള് വണക്കുന്നു, 

കു കൈകസുരിക്കു ശേഷമുള്ള പ്രാത്ഥന, 

പട്ടക്കാരന്. ക്രാരുണ്വവാനായ കത്തഃവേ., മഹോന്നതങ്ങ 

കില് വസിക്കയും താണ കാര്യങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കയും ചെയ്യു 

നനവന് നീ മാത്രമായിരിക്കയാല്., നിന്െറ സന്നിധിയില് 

തങ്ങളുടെ കഴുത്തുകളെ വണക്കിയിരിക്കുന്നവക്ക അനുഗ്രഹ 

ങ്ങള് അയച്ച്, നിന്െറ ഏകപുത്രന്െറ കൃപയാല് അവരെ 
അനുഗ്രഫിക്കേണമെ. അവനോടും നിന്െറ പരിശുഭ്ധ ൮ 

ഫായോട്ടം ക്രടെ സ്തൂതിയും ബഹുമാനവും ആധിപത്വവും എ 

ന്നേക്കും നിനക്കു യോഗ്വമായിരിക്കുന്ന. ഹോശോ,..... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. വഴിതെററിപ്പ്പോയ ആടിനെ തിരിച്ച വരു 

ത്തുവാ൯ വലുതായ തന്െറ മനുഷ്യസ്സേഹത്താല് തന്െറ പു 

ത്ൂരനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച പിതാവായ ദൈവമേ.,ര 

ക്താ ക്രടാത്ത യാഗമാകുന്ന ഈ ശുശ്രുഷയെ നിരസിച്ചു കള 

യരുതേ. ഞങ്ങളുടെ നീതിയിലല്ല, നിന്െറ കരുണകളില് 
തന്നെ ഞങ്ങള് ആതശ്രയിച്ചിരിക്കയാല്, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്യ 
ഷേണ്ടി നിവത്തിക്കപ്പെട്ട യാഗം ഞങ്ങള്ക്കു് ന്യായവിധി 

ക്കായി തീരാതെ ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിന്നും, നിന്നോ 

ടം നിന്െറ ഏകപൃത്രനോടും നിന്െറ പരിശുദ്ധ വൃഹഫായോ 

൭0 ഉള്ള കൃതജ്ഞതയും ആയി തീരേണമേ. ഹോശോ..... 

ജനം, ആമ്മിന്. 

തുശ്രുഷകന്. സഹോദരന്മാരേ, നഃം എല്ലാവരും ഭംഗിയോട്ടം ഭയത്തോ 

ട്ടം, വണക്കത്തോട്ടം വെടിപ്പോട്ടം, വിശുദ്ധിയോട്ടം സ്നേഹത്തോട്ടം, അറിവില് 

സത്യ വിശ്വാസത്തോട്ടം, ദൈവഭക്തിയോട്ടം നിന്നു, നമ്മുടെ മുന്പാകെ വയ്ക്കു 

പ്പെട്ടിരിക്കു ന്ന ഈ വിശുദ്ധ കുബ്ബാനയില് സൂക്ഷിക്കണം. സകലത്തിനും ഉട 

യവനായ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു” കൃപയും സമാധാനവും സ്ന്ോത്രവയമാകുന്ന 

ബലി, നിരപ്പില്ലം സമാധാനത്തിലും അണെനയ്ക്കപ്പെട്ടന്നു. 

ടം പട്ടക്കാരന് ശോശപ്പാ എടുത്തു” മാററിക്കൊണ്ടു”_. ധ്യാനം. 

ഇസ്രായേലിന്െറ പന്ത്രണ്ട ഗോത്രങ്ങള്ക്കു ജലനദികളെ ഒഴക്കിയ ആ 

തീക്കല് പാറ നീയാകുന്നു. പണിക്കാര് നിരസിച്ച ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ടതും 

വിലയേറ]യതുമായ ആ തീക്കല് പാറയും നീയാകുന്നു, 



ജം 

ടം പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ടു തിരിഞ്ഞു നിന്നു റുശ്മാ ചെയ്തുകൊണ്ടു 
നം. വാ ലലല പല വിധാനം വാങ്ങാം ത്തം യലലങ്ങം ഡം ജാട ഞായം ജാം ലലാം ജം ാലവഷങ്ങയലപ 

ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പറയേണ്ടതു”, 

ഒന്നാമത്തെ ൨ശ മാ. 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ സ്നേഹവും 42% ഏകപുത്ര 
നെറ കൃപയുംദപരിശുദ്ധ ൨ഹായുടെ സാംസഗ്ലവും സഹവാ 

സവുട്ട്*എനിയ്യ, പ്രിയമുള്ളവരേ! നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും 

ശ്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ഒ പട്ടക്കാരന് തന്െദ കൈകളെ ഉയത്തിക്കൊണ്ട ചൊല്ലേണ്ടത്. 

പിതാവായ ദൈവത്തിനെറ വലത്തുഭാഗത്ത്, മ്ശി 

ഹാതമ്പയരാന് ഛഴുന്നമ്ളിയിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തില്, 

ഇ സമയത്തു , നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വി 

ചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. 

ജനം. ദൈവമായ കത്താവിങ്കല് അവയാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. സവ്യസ്ൃഷ്ഠിയുടെയും നിമ്മാതാവിനെ സ്ത്റോ 

ത്രം ചെയ്താനും വന്ദിപ്പാനും സ്തൃതിപ്പാനും, 

ളനാം സത്യമായിട്ടു യോഗ്യവും ന്യായവുമാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. ശരീരികളും അശരീരികളമായ വാനസേനക 

കാകുന്ന സൂയ്യനും ചന്ദ്രനും സകല നക്ഷത്രങ്ങളും, ഭൂമിയും സ 

മുദ്രങ്ങളും, സ്വഗ്ലഗീയ ഈര്ശ്ശലേമില് പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

ആദ്യജാതന്മാരായ മാലാകമാരും പ്രധാന മാലാകമാരും, റീ 

ശനുവാസന്മാരും ശുല്ത്താനന്മാരും, മൌത്ത്” ബേന്മാരും 

മാറാവാസന്മാരും, ഹൈലേന്മാരും കണ്ണുകള് വളരെയുള്ള 

ക്രോബേന്മാരും., കാലുകളും മുഖങ്ങളും മൂടിക്കൊണ്ടു”, അ 

ന്വയോന്വം പറന്നു, ആകാശവും ഭൂമിയും തന്െറ മഹത്വം 

കൊണ്ടു” നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ക 

ത്താവു പരിശുദ്ധന്, പരിത്ുദ്ധ൯., പരിശുദ്ധന് എന്നു ആത്ത 

പാടി ചൊല്ലുന്ന ആറാവ ചിറകുള്ള സ്ര്രാപ്പേന്മാരും സ്ത്തിക്കു 

ന്നവനെ നാമം സ്തൃതിക്കണം. പി ുജഴ വൊമറിന്, 



പും. 

ജനം. ആകാശവും ഭൂമിയും തന്െറ മഹത്വം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ 

ലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാന് പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന് ഉന്നത 

ങ്ങളില് സ്കൂതി-കത്താവിനെറ തിരുനാമത്തില് വന്നവനും വരുവാനരിക്കുന്ന 

വനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉന്നതങ്ങളില് സ്തൃതി. 

(അല്ലെങ്കിര ഗിതഠു) 

വാനംഭൂമി ആസകലം--സ്തൃതി തിങ്ങും ബലവാന് മീ. 

പരിശുദ്ധന് ___പരിശ്ര ദ്ധന്, 

പരിശുദ്ധന് സ്കൂതി ഉയരെ കത്തനുടെ നാമമതില് 

വന്നവനും ഇനിമേലാല്, 

വരുവതിനുള്ളവനും...വാഴ്വുള്ളോ൯ താനാമോിന് 

ഉയരത്തില് ഈശാനാ 

ധ്യാനം. 

വട്ടക്കാര൯,. പം 

ലോകങ്ങളുടെ രാജാവായ്യള്ളോവവേയ നീ സത്യമായിട്ടു പരിശുദ്ധം ശു 

ഭ്ധികരിക്കുന്നവ൨നുമാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കത്താവേശ്മമ്ശിഫാ ആയ നിന്െറ 

പുത്രനും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നിന്െറ രഹസ്യങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന നി 

ന്െറ പരിശുദ്ധ റുഹായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നി ഭൂമിയില് നീന്നു മനുഷ്യ 

നെ സൃഷ്ടിച്ചു" പറുദീസായില് ആക്കി. അവന് നിന്െറ കല്പന ലംഘിച്ചിട്ടം, 

വഴി തെററിയവനായി അവനെ വിട്ടകതളുയാത്തെ, നിബ്യൃന്മാര് മുഖാന്തരം, അ 

വനെ നീ നടത്തി, അവസാനത്തില് നിന്െറ ഏകപുത്രനെയും ലോകത്തി 

ലേക്കു നീ അയച്ചു. അവന് പരിശുദ്ധ റുഹായാല് കന്യമറിയാമില് നിന്നു ജ 

ഡം ധരിച്ചു് പഴയതായിപ്പായ നിന്െറ സ്വരൂപത്തെ പുതുതാക്കുകയുംചെയ്തു 

ആമ്മിന്. 

പട്ടക്കാരന്. പാപമില്ലാത്തവന് പാപികളായ നമുക്കുവേ 

ണ്ടി മനസ്സോടെ മരണം സഹിപ്പാ൯ ഒരുങ്ങിയപ്പോള് ത 

ന്െറ തൃക്കൈകളില് അപ്പം എടുത്തു. സ്ക്ോത്രം ചെയ്ത് 
വാഴ്ത്തി -- ശുദ്ധീകരിച്ച് - -- മുറിച്ച്, തന്െറ വിത്തു 

ദ്ാ ശ്ലീഫന്മാക്ക കൊടുത്തു, “വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പി൯ ഇതു നി 
ങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നല്കുന്ന എന്െറ ശരീരമാകുന്നു ഇതു” ൨൫ 

ന്െറ ഓമ്മയ്്ലായി ചെയ് വിന്? എന്നരുളിച്ചെയ്തു. 

ജനം. ആമ്മീന്ം 

പട്ടക്കാരന്. അപ്രകാരം തന്നെ കാസായും അവന് എട 

ത്തു. സ്ക്ോത്രം ചെയ്തു് വാഴ്ത്തി -- ശുദ്ധീകരിച്ച് -- 

തന്െറ വിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മാക്ക കൊടുത്തു” “എല്ലാവരും ഇ 



ചക () .... 

തില് നിന്നു കടിപ്പി൯ ഇതു അനേകക്കവേണ്ടി പാപമോ 

ചനത്തിനായിീ ചൊരിയുന്ന പുതിയനിയമത്തിലുള്ള എ 

നെറ രക്തം ആകുന്നു? എന്നരുളിച്ചെയ്തു. 

ജനും, ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങള് ഈ അപ്പും തിന്നുകയും 

ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കയും ചെയ്യമ്വോഴൊക്കയും കത്താവു 

വരുവോളം അവനെറ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന. 

ജനം, കത്താവേ, നിന്െറ മരണത്തെ ഞങ്ങള് ഓക്കുന്നു__നിനെറ ഉ 

യിത്ത്െഴുന്നേല്ലിനെ ഞങ്ങള് കൊണ്ടാടുന്നു _ രണ്ടാമത്തെ നിന്െ൭ വരവിന്നാ 

യി ഞങ്ങള് നോക്കിപ്പാക്കയും ചെയ്യുന്നു നിന്െറ അനുഗ്രഹങ്ങള് ഞങ്ങളു 

ടെ എല്ലാവരുടെ മേല്ം ഉണ്ടായിരീക്കേണമേ, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിരെറ മരണത്തെയും കബറട 

ക്കത്തെയും മുന്നാം ദിവസത്തെ ഉയിത്തെഴുനേല്ലിനെയും, 

സ്വര്ഗ്ഗാരോഹണത്തെയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ വ 

ലത്തുഭാഗത്തുമ്ള ഇരിപ്പിനെയും, ഭൂലോകത്തെ നീതിയോ 

ടെ നീ വിധിച്ച്, അവനവന്െറ ക്രിയകള് പോലെ എല്ലാ 

വന്നും പ്രതിപകരം ചെയ്യുന്തതായ രണ്ടാമത്തെ നിന്െറ വ 

രവിനെയും ഞങ്ങള് ഓക്കുന്നു. ഇതു നിമിത്തം രക്തം ക്രടാ 

ത്ത യാഗമാകുന്ന ഈ ശുശ്രുഷ നിനക്കു ഞങ്ങള് അണയ്യ 

ന്നു. കത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുററങ്ങള് പോലെ ഞങ്ങളോടു 

ചെയ്യരുതെ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്ക്കു തക്കവണ്ണം ഞങ്ങ 

ളോ; പകരം ചെയ്തയും അരുതേ. എന്നാലോ, നിന്െറ ക 

രുണകളുടെ ബഹുത്വപ്രകാരം നിന്െറ ദാസരായ ഞങ്ങളു 

ടെ പാപങ്ങള് മായിച്ചുകളുയേണമേ. ഈ സമയത്തു” നി 

ന്െറ ജനവും നിന്െറ അവകാശവും ആകുന്ന ഞങ്ങള്, നി 

ന്നോടടം നി മുഖാന്തരം നിന്െറ പിതാവിനോടും പ്രാത്ഥി 

കു ചൊല്ലുന്നു. ലാബ,ക് കാദ്ഒമറോ, 

ജനം. ന്വ്ൃശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട്ട കരുണ ചെ 

൫യയണ൭മമ. ദൈവമായ കത്താവേ, ഞങ്ങള് നിന്നെ സ്ലൂതിക്കയ്യം വാ,ഴ കയ്യം 

വന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്നു, നല്ലവനേ, ദയതോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേല് അയഗ്രഹം 

ചെയ്യേണമെന്നു നിന്നോട്ട ഞങ്ങള് അപേക്ഷിക്കുന്നു. 



യി 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ബലഹീനരും പാപികളുമായ നിന്െറ അടി 

യാരാകുന്ന ഞങ്ങള് നിന്നോട്ട കൃതജ്ഞതയ്ുള്ളവരായി, സകലത്തിനു വേണ്ടി 

യ്യം സകലത്തിന്െറ നിമിത്തവും നിന്െറ ദയന്തു സ്തോത്രം ചെയ്യന്നു. 

കല പരിശുദ്ധ റൃഹായസ്ത്ര വേണ്ടിയുളള 

പട്ടക്കാരനന്െറ രഹസ്യ അപേക്ഷ. 

പിതാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട്ട കരുണ ചെയ്യേണമെ, സിംഹാസന 

രാജത്വത്തിലൂം നിതൃമായ തത്വത്തിലും, നിനക്കം നിന്െറ പുത്രന്നും തൃല്യമാ 

യിരിക്കുന്ന കത്താവും, പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമത്തില് സംസാരിച്ചുവ 

നും, യൂര്ദദനാന് നദിയില് വച്ച് ഞങ്ങളുടെ കത്താവേശുമ്ശിഹായുടെ മേല് 

പ്രാവ്യ പോലെയ്യം, മാളികയില് വച്ചു ശ്ലീഹന്മാരുടെ മേല് അഗ്നിനാവയ പോ 

ലെയ്യം ഇറങ്ങിയവനുമായ നിന്െറ പരിശുദ്ധ റുഹായെ, ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരി 

പ്പരാനും ഈ കുര്ബാനയെ ശുദ്ധീകരിപ്പാനുമായി അയച്ചു തരേണമേ. ആമ്മീന്,. 

പട്ടക്കാര൯. കുത്താവേ., ഞങ്ങളോടു ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേ 

ണമേ. കത്താവേ, ഞങ്ങളോട്” ഉത്തരമരുളി ചെയ്യണമേ. 

കത്താവേ. ഞങ്ങളോടു ഉത്തരമരുളിചെയ്ത്് , ദയതോന്നി ഞ 

ങ്ങളുടെമേരു അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ജനം. കുറിയേലായിസ്റ്റോന് -- കുറിയേലായിസ്റ്റോന് --. കുറിയേലായി 

സ്റ്റോ൯. 

കു പട്ടക്കാരന്. അപ്പം വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു ചൊല്ലന്നു. 

ഈ അപ്പും, നമ്മുടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെ തിരു 

ശരീരമായിരിപ്പാ൯, പരിശുദ്ധവഹാ അതിനെ ശൃദ്ധീകരി 

ക്കമാറാകട്ടെ. 

ജനം. ആമ്മിന്ം 

ക വട്ടക്കാര൯ കാസാ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു. 

ഈ കാസായിലുള്ള വീഞ്ഞു, നമ്മുടെ കത്താവായ യേ 

ശുമ് ശിഹായുടെ തിരുരക്തമായിരിപ്പാ൯, പരിശുദ്ധ ൨ഹാ 

അതിനെ ശുദ്ധികരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ഇവയെ കൈക്കൊള്ളന്നവരുടെ 

ദേഹഫദേഹി ആത്മാക്കളെ. നിന്െറ തിരുസഭയുടെ സ്ഥിരത 

യ്ക്രായി സല്ക്രിയകളാകുന്ന ഫലങ്ങളെ പുറപ്പെടവിക്കുന്നതി 



യ ഞര 

നായി ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ. വിശ്വാസമാകുന്ന പാറമേല് 

ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, പാതാളവാതിലുകള് ജയിക്കാ 

ത്തതുമായി തിരുസഭയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി, വേദവിപരീ 

തക്കാര മുഖാന്തരമുള്ള ഇടര്പ്പുകളില് നിന്നു അവസാന 

ത്തോളം അതിനെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണമേ. നിനക്കും നി 

നെറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധാ വൃഫായ്യ്ഛാ സ്തുതിയും സ്ക്ോത്ര 

വും നിന്െറ സഭ കരേറവം ഫോശോ,........ 

ജനം, ആമ്മിന്, 

ശുശ്രുഷകന് ചൊല്ലന്നതിനായി താഴെയുള്ള അപേക്ഷകളോ 

അതിനു പകരമായി പട്ടക്കാരന് വേറെ അപേക്ഷകളൊ ചൊല്ലണം. 
നാണി മാമി നാത്ര നത്തില് ത്ന യെന്ന 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. ഭൂലോകമെങ്ങുമുള്ള നിന്െറ വി 

ശുദ്ധ സഭയ്യഛവേണ്ടി ഈ പ്രാത്ഥന നിനക്കു ഞങ്ങള് അണ 

യുന്നു. നിന്െറ ധിശ്തദാ വൃഹായുടെ ദാനങ്ങള് അതിനു 

നല്കേണമേ. കത്താവേ, സത്വത്തിന്െറ വചനത്തെ ശ 

രിയായി വിഭാശിച്ചുകൊടുക്കന്ന സകല മേല്ലട്ടക്കാരെയും, ഇ 

നു ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ മാത്തോമ്മാ 

മെത്രാപ്പോലീത്തായെയും, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ ..... 

എപ്പ്യിസ്യത്ലോപ്പന്മാരെയും,കശീശന്മാരെയും മ്ശംശാനന്മാരെ 

യും, പാപിയായ ഏഎന്നോടക്രടെ സദഭാസംബന്ധമായ സകല 

സ്ഥാനികളെയും ഓത്തുകൊള്ളേണമേ. എനെറബാല്യപാം 

പങ്ങള് എന്നോടു ഓക്കാതെ നിന്െറ കരുണയുടട ബഹുത്വ 

പ്രകാരം ഏന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. കത്താവേ., ബന്ധനത്തി 

ലിരിക്കുന്നവരും രോഗികളും നൊ൯പരപ്പെടുന്നവരും കഷ്ട 
പ്പടുന്നവരും ദുഷ്ഠാത്മാക്കളാല് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടന്നവരു 

മായ ഞങ്ങളുടെ സഫഹോദരന്മദരെയും നീ ഓത്തുകൊള്ളേണ 

മേ. സവ്൮വ ജീവികള്ക്കും നല്ല ഇഷ്ഠാം നിറവേററികൊടുത്തു 

കൊണ്ടു” ആണ്ടിനെറ കിരീടത്തെ അനുഗ്രഹിക്കയും ചെ 

ചെയ്യേണമേ. 



ചം... 

ശുശ്രൂഷകന്. കത്താവേ, നാലുഭാഗങ്ങളിലുമൂള്ള വിശുദ്ധ സഭയെ മേ 

യിച്ചു ഭരിക്കുന്നവരായ സകല മേല്ലട്ടക്കാരെയും, ഇന്നു ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഞ 

ങ്ങളുടെ പിതാവായ മാത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്തായെയും, ഞങ്ങളുടെ പിതാ 

ക്മന്മാരായ......... ... എപ്പിയ്കോപ്പന്മാരെയും, കശീശന്മാര് ശെമ്മാശന്മാര് മുത 

ലായി പടത്വത്തിന്നട്ടത്ത എല്ലാവരെയും കരുണയോടെ നി ഓാക്കേണമേ. നി 

ന്െറ വിശുദ്ധ റുഹായുടെ ദാനങ്ങള് അവക്കു കൊടുത്തു”, അവരെ നിന്െറ 

തോട്ടത്തില് മടികൂടാതെ വേല ചെയ്യുന്നവരാക്കിത്തിക്കേണമേ. 

ജനം. കുറിയേ-_-ലായിസ്ക്റോ൯. 

പട്ടക്കാര൯. ദെവമായ കത്താവേ. ദുഷ്ട മനുഷ്യരുടെ സ 

കല പ്രതിക്രലതയില് നിന്നും, പിശാചുക്കളുടെ ആക്രമണ 
ത്തില് നിന്നും ഉപദ്രവത്തില് നിന്നും, ഞങ്ങളുടെ പാപം നി 
മിത്തം ഞങ്ങളുടെ മേല് വന്നുക്രടന്ന സകല ശിക്ഷയില് നി 
ന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് നിന്െറ വിശുദ്ധ കല്പനകളുടെ ആ 
ചരണത്തിരു ഞങ്ങളെ കാത്തു കൊള്ളേണമേ. കാരുണ്വവാ 
നായ ദൈവം നി ആകയാല്, നിനക്കും നിന്െറ ഏക പു 
ത്രന്നും പരിശുദ്ധാ വൃഹായ്യം സ്തൃതിയും സ്ക്ോത്രവും ഞങ്ങള് ക 
രേറരന്നു. ഹോശോ......... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാര൯. കത്താവേ, ഞങ്ങളോടു കൂടെ നിന്നു പ്രാത്ഥിക്കുന്ന മാതാ 

പിതാക്കളെ യ്യും സഹോദരങ്ങളെയും, ഇവിടെ വന്ന ചേരുവാന് ആഗ്രഹിച്ചി 
ട്ടം കഴിവില്ലാതെ തീന്നിട്ടുള്ള വരേയും നീ ഓത്തു, എല്ലാവക്കും അവരവരുടെ 
നല്ല യാചനകള് സാധിച്ചു കൊടുക്കേണമേ. 

ശു ശ്രുഷകന്. കത്താവേ, വിശ്വാ സികളും സത്ൃയക്രിസ്ത്യാനികളുമായ എ 
ല്ലാവരെയും ന) ഓത്തു, നിങ്കല് നിന്നുള്ള സഹായങ്ങളാല് അവരെ സഹായി 
ച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കേണമേ. 

ജനം. കറിയേലാ യീസ്റ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ. ഞങ്ങള് ഓത്തവരും ഓക്കാതെ'വി 
ട്ട്പോയിട്ടുള്ളവരുമായ എല്ലാവരെയും നീ ഓത്തുകൊള്ളേണ 
മേ. വിശാലമായ നിന്െറ സ്വഗ്ലത്തില് അവരുടെ യാഗ 
ങ്ങള് കൈക്കൊണ്ടു” രക്ഷയുടെ ആനന്ദം അവക്ട നല്കി, 
നിന്നില് നിന്നുളള സഹായത്തിനു അവരെ യോഗ്യതയുള്ളവ 
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രാക്കേണമേ. നിന്െറ ശക്തിയാല് അവരെ ബലപ്പെടുത്തി, 

നിന്െറ ബലം കൊണ്ടു” അവരെ ആയുധം ധരിപ്പ്ിക്കേണ 

മേ. കാരുണ്വവാനായ ദൈവം നീയാകയാല്, നിനക്കു 

നിന്െറ ഏക പുൃത്രന്നും പരിശുദ്ധാ വഹായ്യച്ഛ സ്തൂതിയും സ്ലോ 

തൂവും ഞങ്ങള് കരേറവന്നു. ഫഹോശോ........ 

ജനം, ആമ്മീന്. 
ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാരന്. കൃത്താവേ, ഉത്തമ ഭക്തരായ എല്ലാ ദഭരണക 

ത്താക്കളെയും., രാഷ്ക്രീയനേതക്കുന്മാരെയും നി ഓത്ത്”, നി 

നെറ ആത്മിക ആയുധം കൊണ്ടു” അവരെ സഹായിക്കേണ 

മേ. ഞങ്ങള് സമാധാനമള്ള ജീവനം കുഴിപ്പാ൯തക്കവണ്ണം 

അവരുടെ സകല വൈരികളെയും അവക്കു കീഴ് പ്പെടുത്തി 

ക്കൊടുക്കയും ചെയ്യേണമേ. ്ി 

ശുശ്രുഷകന്. ദൈവമായ കത്തായേ, എല്ലാ ഭരണാധികാരികശക്കും രാ 

ജൃതത്ത്രജ്ഞന്മാക്കും നിയമസഭാംഗങ്ങള്ക്കും വേണ്ടിയും പ്രുത്യകമായ। ഭാരത 

റിപ്പബ്ളിക്കിന്െറ അദ്ധ്ൃക്ഷനാ മന്ത്രിമാക്കും പാര്ലമെന്റ് അംഗതംള്ക്കും 

വേണ്ടിയും ഞങ്ങള് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു, ജ്ഞാനവും അറിവും നമ്മ ചെയ്യുന്നതിനു 

ള്ള വിശാല മനസ്സും സഹഫഹകരണബ്ുദ്ധിയും ദൈവാശ്രയവ്യം അവക്കു കൊടുത്തു” 

നിന്െറ നോട്ടത്തിന് കീഴ് അവരെ നടത്തേണമേ. 

ജനം, കുറിയേലാ--യിസ്സ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കൂത്താവേ. നിന്നില് ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവ 

ക്ദം രക്ഷകനും സഹായകനു ജയം നല്കുന്നവനും നിയാക 

യാല്, നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മ്ഛ 

സ്തൂതിയും സ്ക്ോത്രവും ഞങ്ങള് കരേറവം. ഫഹോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്,. 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ജീവ൫െറയും മരണത്തിനന്െറയും മേല് അധ! 

കാരമുള്ളവന് നീയാകയാല്, പ്രവാചകന്മാരെയും ഗ്ലിഹന്മാരെയും സഹദേന്മാ 

രെയും മൌദ്യാനന്മാരെയും വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമ്മിനെയും, ഇന്നോളവും 

നിന്നെ പ്രസാഭിപ്പിച്ചിട്ടള്ളവരവയ ന്നകല വിശുദ്ധന്മാരെയുംവിശൂ ദ്ധമതികളെ 

യ്യും ഓത്തു”, അവരെ പിത്തുടരുവാന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ള വരാഭക്കണമേ, 

ശശ്രുഷകന്. കത്താവ്വേ ഭൂമിയിലുള്ള സകല വംശങ്ങളില് നിന്നും ഭാ 

ഗൃത്തിന്നു യോഗ്യതയുള്ളവളം തമ്പുരാനെ പ്രസവിച്ചവളുമായ വിശുദ്ധ കന്യ 

കമറിയാമ്മിനെയ്യം, (ത ദ്ധിമാന്മാരായ നിബ്യന്മാരെയുംഗ്ലീഹന്മാരെയും അറിയി 
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പൂകാരെയും ഏവന്ഗേലിസ്ത്റന്മാരെയും, സഹദേന്മാരെയും മൌദ്യാനന്മാരെയ്യം, 

സകല പരിശുദ്ധന്മാരെയും ഞങ്ങള് ഓാക്കുന്നു. കത്താവേ, അവരുടെ പിന്ന 

ടിയില് നടപ്പാന് ഞങ്ങളേ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കിതീക്കേണമേ. 

ജ൯ം, കുറിയേലാ---യിസ്സ്സറോന്,, 

പട്ടക്കാരന. അസാദ്ധ്യകാര്യങ്ങള് സാധിപ്പാ൯ കഴിവുള്ള. 
വനായ കത്താവേ, നിന്നോട് ഞങ്ങള് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. സ്വ 
ശുത്തില് പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്മാരുടെ ക്രട്ട 
ത്തില്, നിന്െറയും നിന്െറ ഏക പൃത്രനെറയും പരിശുദ്ധ 

വൃഹായുടെയും കൃപയാല്യം അനുഗ്രഫങ്ങളാലും ഞങ്ങളെയും 
ചേത്തുകൊക്കേണമേ. ഫഹോശോ...... 

ജനം, ആമ്മിന്. 

ധ്യാനം 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമായ കത്താവേ, സകല ശ്ലീഹന്മാരെയ്യം, വിശേ 
ഷാല് ഇന്ഡ്യയുടെ അപ്പ്പോസ്റോലനായ മാത്തോമ്മോ ഗ്ലീഹായെയുയം, ഇന്നോ 
ഉവും സതൃത്തിന്െറ വചനത്തെ ശരിയായി വിഭാഗിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സകല 
പിതാക്കന്മാരെയും, നിഖ്യായിലും കുസ്ലന്തീനോസ്പോലീസില്ും എലപ്പസുസി 
ലം ഉണ്ടായ മൂന്നു സുന്നഹദോസുകളെയും ഓക്കുന്നം അവരുടെ സത്ര്യോപദേ 
ശങ്ങള് അനുസരിച്ചു നടപ്പാ൯ ഞങ്ങളെ യോഗൃതയുള്ളവരാക്കേണമേ. 

ശുശ്രൂഷകന്. കത്താവേ, നിഖ്യായാലും കുസ്തന്തിനോസ്പോലീസില്ും 

എപ്പേസുസിലും ഉണ്ടായ മൂന്നു സുന്നഹദോസ്സുകളെയും അവയില് ഉള്പ്പെട്ട സ 

കല വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരെയും ഞങ്ങള് ഓാക്കുന്നു. കത്താവേ, അവരുടെ 

സത്യ്യോചദേശങ്ങള് അനുസരിച്ചു നടപ്പാ൯ ഞങ്ങള്ക്കു കൂപ നല്കേണമേ. 

ജനം, കുറിയേ__ലായിസ്സ്റോന്,, 

പട്ടക്കാരര്. കുത്താവേ, പുറജാതികളു ടെയും രാജാക്കന്മാരു 
ടെയും ഇസ്രായേല് പുത്രന്മാരുടെയും മുന്പാകെ നിന്െറ പ 
രിശുദ്ധ നാമം വഹിച്പിട്ടള്ളവരായി പ്രകാശം വിളങ്ങിയവ 
രും, മല്പാന്മാരുമായവരുടെ ഉപദേശത്തെ ഞങ്ങളില് സ്ഥിര 
പ്പെടുത്തേണമേ. ഞങ്ങള്ക്കു ഉപദ്രവം വരുത്തുന്ന വേദ വി 
പരിതങ്ങളെ മായിച്ച്, നിന്െറ ഭയങ്കരമായ സിംഹാസന 
ത്തിന് മുന്പിലുള്ള കുററമററ നിലയ്യ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യത 
യുള്ളവരാക്കേണമേ. പരിശുദ്ധനും വിശുദ്ധന്മാരെ വിശുദ്ധീ 
കരിക്കുന്നവനും നീ ആകയാല്, നിനക്കും നിന്െറ ഏക പു 



ത്രന്നും വിശുദ ൮ൃഹായ്യൂചഛ സ്തൂതിയും സ്ക്ലോത്രവും ഞങ്ങള് കരേ 

ററുന്നു. ഫോശോ,..,.. 

ജനം, ആമ്മീന്, 

ധ്്രാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, സ്തൂതി ചൊപവ്വായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തില് ഇ 

പ്പോള് നാമ ധേയപ്പെട്ടിരിക്കു ന്ന സഭാസംബന്ധമായ സകല സ്ഥാനികമളേയുൂം 

ഓത്തു കൊള്ളേണമേ. 

ശുശ്രൂഷകന്. കത്താവേ, സത്യ വിശ്വാസത്തില് മരിച്ചു” വിശ്രമിച്ചി 

രിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സകല മരിച്ചവരെയും അവസാന നാളില് നി 

ഉയിര്പ്ലിച്ച് അനുകൂലമ ക്കുമ്പോള്, അവരോട്ട കൂടെ ദോഷ പൊറുതിക്കു' ഞ 

ങ്ങളെയും യോഗ്യൃതയുള്ളവരാക്കി സ്വശ്ശൂരാജ്യത്തില് ചേത്തു കൊളേളണമ്േ, 

ജനം, കുറി യലായിസ്ന്സോ ൯ --കുറിയേല യിസ്സോന്---കുറിയേ--ലായി 

സ്സ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. തതൃത്മാക്കളുടെയും സര്വ ജഡത്തിനെറയും 

ദൈവമായ കത്താവേ, അവസാനമില്ലാത്ത ശിക്ഷ വിധി 

യില് നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങളുടെ 

പിഴകള് മായിക്കയും., ഞങ്ങളോട് ന്യായവിസ്താരത്തില് പ്ര 

വേശിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ട് , നിന്െറ മുഖപ്രകാശം 

വിളങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തു് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പ്പിക്കേണമെ. 

നിന്െറ ഏകപൃത്ര൯ മാത്രമല്ലാതെ നിന്െറ സന്നിധിയില് 

കുററമററവന് ഒരുത്തനും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടു, അവന് മുഖാ 

ന്തരം കരുണകളും പാപമോചനവും കണ്ടെത്തുവാന് അവ 

നില് മാത്രം ഞങ്ങളും ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മേത്തുലോസെ 

ഓപ്പിലാന്. 

ജനം. ദൈവമേ, മനസ്സ്സോട്ടം മനസ്സുകൂടാതെയും അറിവോട്ടം അറിവുകൂ 

ടാതെയും നിന്െറ തിരുമുന്പാകെ ഞങ്ങള് ചെയ്തപോയിട്ടുള്ള സകല കററ 

ങ്ങളും ക്ഷമിച്ചു”, ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു ആശ്വസിപ്പിക്കേണമേ, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമേ, വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും 

നിനക്കു വെളി വായിരിക്കുന്ന രഹസ്യവ്യം പരസ്യവൃയമായ ഞങ്ങളുടെ തെററുകള് 
അത രിയ 

ക്ഷമിച്ച്, ഞങ്ങ്ലെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണമേ. 



യ... 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, അവസാനത്തോളം പാപം ക്രടാ 
തെ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങളുടെ പിഴകള് 
നിമിത്തം ഞങ്ങള് ലജ്ജിക്കുന്നതിനു ഇടവരാതെ നീ ഇഷ്ട 
പ്പെടുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തും വിധത്തിലും, നിന്െറ തിര 
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തോടുക്രടെ ഞങ്ങളെയും ചേതുതു 
കൊള്ളേണമേ. സകലത്തിലും മാന്യമായതും, വാഗ്രപ്പെട്ട 
തുമായ നിനെറ തിരുനാമം ഞങ്ങളുടെ കത്താവേശ്ുമ” ശി 
ഹായുടെടെയും, നിന്െറ പരിശ്ുദരാ വൃഹായുടെയും തിരുനാമ 
ങ്ങളോ;; ക്രടെ., സകലത്തിലും എനപോലെ ഈ ശുശ്രുഷ 
യിലും, സര്വനേരവും മഫത്വപ്പെട്ട് പുക പ്പെടുമാറാകേ 
ണമേ. ഹോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

പട്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനമുണ്ടായിരി 
ക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, 

തുശ്രുഷകന്. ദൈവം ഇരുന്ന പ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു. തലമുറ തലമുറ 
കള്ക്കും, വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ തലമുറകള്ക്കും എന്നേക്കും ഇരി 
ക്കു നനവനുമാകുന്നു. 

രണ്ടാമത്തെ വൃശ്മാ. 

ക പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നു ജനത്തെ 

അനുഗ്രഹിച്ച പറയേണ്ടതു”: 

മഹാദൈവവും., നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശ്തമ” ശി 
ഫായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങള്, ജ് എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ. നി 
ങ്ങളോ ടെല്പാവരോടും ക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

4 പട്ടക്കാരന് അപ്പം മുറിക്കുമ്പോള്---ധ്യാനം. ന ന ത്ത്തതക് 

വചനമായ ദൈവം ഇപ്രകാരം സത്യമായിട്ട ജഡ 
ത്തില് കഷ്ടത സഹിച്ചു. അവന് യാഗമായി അര്പ്പിക്കപ്പെ 
ടടകയും മുറിക്ക പ്പെടുകയും ചെയ്തു, അവന്െറ വിലാവില് 
മന്തം കൊണ്ടു കുത്തേററ. സര്വലോകത്തിന്നും പാപ പരി 



൭99. 

ഹാരമായി രക്തവും വെള്ളവും അവനില് നിന്നു ഒഴുകി. 

സര്വലോകത്തി നെറയും പാപം നിമിത്തം പുത്രന് സ്ത്രീപ്പാ 

യില് മരിച്ചു. ഇടത്തുഭാഗത്തെ വ്യാപാരത്തില് നിന്നു വല 

ത്തുഭാഗത്തുമളതിലേക്കു അവന് നമ്മെ തിരിച്ച്, അവന്െറ 

സ്വന്ത രക്തമേലം അവന് സമാധാനമുണ്ടാക്കി. ഭൂലോക 

രോടുക്രടെ സ്വര്ലോകരെയും പുഠജാതികളോടു ക്രടെ സ്വജ 

നത്തെയും, അവന് യോജിപ്പിച്ചു. മുന്നാം ദിവസം കബ 

റില് നിന്നു അവന് ഉയിത്തെഴുന്നേറവ. ഇപ്രകാരം ഞങ്ങള് 

വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഞങ്ങള് ഏററ പറയുന്നു. 

ഇപ്രകാരം ഞങ്ങള് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയുന്നു. 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാരന്. സ്ത്വത്തിനെറ പിതാവായുളേളാവേ, ഇതാ 

നിന്െറ പുത്ര൯ ഞങ്ങളെ നിന്നോട് നിരപ്പ്ിക്കുന്ന യാഗമാ 

യി തിന്ന. എനിക്കു വേണ്ടി മരിച്ച അവനെ നീകൈ 

ക്കൊള്ളേണമേ. അവനാല് ഞാന് നീതികരിക്കപ്പെടുമാറാ 

'കേണമേ. എന്നെ നിന്നോട് സംയോജിപ്പിച്ച് എന്നില് 

നിന്നു ഈ ശുശ്രുഷ നീ കൈക്കൊള്ളണമേ. നിന്െറ ത്രേ 

പ്യൃതയുടെ സന്നിധിയില് ഞാ൯ ചെയ്തുപോയിട്ടുള്ള പാപ 

ങ്ങള് എന്നോടു ഓക്കയും അരുതേ. 

ഇതാ അവനെറ രക്തം അന്പായക്കാരാല് ഗാഗുല്ത്താ 

യില് ചൊരിയപ്പെട്ടിരാക്കുന്നു. എനിക്കുവേണ്ടി അവന് അ 

പേക്ഷിക്കുന്നു. അവന്െറ നിമിത്തം എന്െറ അപേക്ഷ 

കൈക്കൊള്ളേണമേ, എനെറ കടങ്ങള് എത്ര അധികം. 

നിന്െറ കരുണകള് അത്ര അധികം. നി തൂക്കിനോക്കുന്നെ 

ക്കില്, നീ തുക്കി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പര്വ്വതങ്ങളേക്കാള് നി 

നെറ കാരുണ്വം ഘനമേറിയതാകുന്നു. 

പാപങ്ങളെ നീ നോക്കേണമെ. അവയെപ്രതിയുള്ള 

ഫഹഫോമയാഗത്തെ തൃക്കണ്പാക്കേണമേ. എന്തുകൊണ്ണടെ 

ന്നാല് കുററങ്ങളേേക്കാള് യാഗവും ഫോമയാഗവും അധികം 



ന്ത 

വലുതാകുന്നു. ഞാന് പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിന്െറ 
വാത്സല്യപുത്ര൯ തആആണികളും ചവളങ്ങളും ഏറവ. അവ 
ന്െറ കഷ്ടാനുഭവങ്ങള് എന്നെ ജിീവിപ്പിക്കുന്നതിനും നി 
ന്നോ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും മതിയാകുന്നതാകുന്നു, 

നമ്മുടെ രക്ഷയ്മയവേണ്ടി തന്െറ പുത്രനെ ഏല്ലിച്ച 
തന്ന പിതാവിനു സ്തൂതി. കുരിശില് മരിച്ചു നമ്മെ എ 
ല്ലാവരെയും ജീവിപ്പിച്ച പുത്രന്നു വന്ദനം, നമ്മുടെ രക്ഷ 
യൂടെ രഹസ്വം ആരാഭിച്ചു' അവസാനിപ്പിച്ച റുഹായ്യ്ം 

സ്ത്രോത്രം. സകലത്തിന്നും മീതെ ഇന്നതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ത്രി 
ത്വമേ, ഞങ്ങമുടെ ഹ്ല്ല്ലാവരുടെമേലും കരുണ ചെയ്യേണ 
മേ. ആമ്മീന്. 

അല്ലെങ്കില് ഗീതം. 

വിശുദ്ധ പിതാവേ. സംയോജിപ്പി൯__ ബലിനിന് തനയന്-_ 
എനിക്കായ് മരിച്ചവനേ_. ഏറെറഴന്ന വി മോചിക്കണമേ_ 
എന്നുടെ _യാചന കൈക്ഷൊണ്ടെന്നില് _പ്രീതിഫൂണ്ട് നിന് 
സന്നിധിയില് ഞാന് -- ചെയ്തമദ്രോഹം--.ഓക്കരുതേ നീ, 

അവനുഭട രക്ത- ദുഷ്ടരിതാ കാല്വറിയില് ചിന്തി. 

എനിക്കായവനത്ഥിക്കുന്നതിനാല് __.യാചന കേള്ക്ക 
എത്ര എന്പാപം-_അത്ര നി൯കരുണ__നി തുക്കീട്ടകില്__ 

അതിഘനമേറും__തവകൃപ നി തൂ.._ക്കും മലയേക്കാള്. 

എന്പാപവു-. മവന്ത്കളെ ളാരു യാഗവും നി നോക്കണമേ_ 

കുററത്തേക്കാള്---യാഗവും ശാന്തിയും. ഏറിട്ടം 

ഞാന് പിഴച്ചതിനാല് -_തവപ്രിയനാണികള് _ കുന്തവുമേറ൨__. 
സംയോജിപ്പിപ്പാ൯--- ത൯ കഷ്ടതമതി._ ജീവിച്ചിട്ടം ഞാന്. 

രക്ഷഷ്ത്രായ് തന് സുതനെ തന്ന പി. താവേ മഹത്വം__ 
ക്രൂശിലെ മരണ _-_ത്താല്യയിര നല് കിയ--സുതനേ വന്ദനം 
രക്ഷയിന് മര്മ്മാ__ദ്യന൯മന്തനുമാ-__ വിശു ദ്ധാത്മാവേ_ 

സ്നോത്രമു നതനാ- ത്രിത്വമേ ഞങ്ങളെ __തുണച്ചീടണദമേ__ 

വേറൊരു ധ്യാനം 

പട്ടക്കാരന്. ൭ദെവമായ മ് ശിഹായേ, ഉര്ശ്രശേമില് ഗാ 
ഗുല്ത്തായുടെ മുകളില് വെച്ച് ഞങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി വിലാ 
വില് കുത്തുകൊണ്ടവ൯ നീയാകുന്നു. ലോകത്തിന്െറ പാ 
പത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടം നീയാകുന്നു. 



04. 

ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങള് പരിഹരിച്ചു , ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള് 
ക്ഷമിക്കയും, നിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു” ഞങ്ങളെ നിത്തി 
ക്കൊള്ളകയും ചെയ്യേണമേ. ആമ്മീന്. 

ക വട്ടക്കാര൯ അപ്പം മുറിക്കുന്നതിനുളള ധ്യാനം കഴിക്കുമ്പോള് ശുശ്രൂഷകനും 

ജനവും കൂടി പി നാലെയുളള ലൃത്തിനിയായൊ ഗിതമൊ ചൊല്ലണം. 
പാശി പ ാലാവംയമ യാമം ൦ ജാം 1 രാജം പാലാ ലാ പാ. അം ഗം... പന്ന ചവന. വയ -:- ജാലം... റാം റ പ്പം താനാ. പല മ 

എല്ലാവരും. കരുണയുള ഭവനേ നിന്െറ വാതിലില് ഞങ്ങളുടെ അപേ 

ക്ഷയുടെ ശബ്ദും മുട്ടുന്നു. നിന്നെ വന്ദിക്കുന്നവരില് നിന്നു അവരുടെ ആവശ്യ 

ങ്ങളുടെ യാചനകളെ നി മുടക്കരുതേ--കവീയേലാ-യിസ്റ്റോന്. 

ല്ൃത്തിനിയഃ. 

ശുശ്രൂഷകന്. സഹഫഹോദരമ്മാരേ, നിരപ്പറിന്െറയും സമാധാനത്തിന്െറ 

യും ദൂതന്നായും അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കായും കരുണന്ത്കുവയും എല്ലാ സമയത്തും കത്താ 

വിനോട്ട നാം അപേക്ഷിക്ണെം. 

ജനം. ഞങ്ങളുടെ കുത്താവ്വേ നിന്െറ കരുണയാല് ഞങ്ങള്ക്കു നല്കേ 

ണമേ, 

ശുശ്രൂഷകന്. സഹോദരന്മാരേ, സഭകള്ക്കു നിരപ്പും ദയറാകള്ക്കു സ 

മാധാനവും അവയുമട പട്ടക്കാക്കു നല്ല കാവലും, പ്രജകള്ക്കു പരിപൂ൪ണ്ണുതയു 

ള്ള കാലവും ഉണ്ടാകു വാനായിട്ടു എല്ലാ സമയത്തും കത്താവിനോട്ട നാം അപേ 

ക്ഷിക്കണം, 

ജനം, ഞങ്ങളുടെ കത്മാവ്േവേ, നിന്െറ കരുണയാല് ഞങ്ങള്ക്കു സമാ 

ധാനം നല്കേണമേ, 

ശശ്രൂഷകനു. സഹോദരന്മാരേ, നല്ല പ്രവൃത്തികള് കൊണ്ടും മാനൃത 

യും വെടിപ്പുമുള്ള നീതിയി൯ നടപടികള് കൊണ്ടും ദൈവത്തിനു പ്രസാദമുള്ള 

സത്ൃക്രിസ്ത്യാനികള് നാം ആകുവാനായിട്ടു എല്ലാസമയത്തും കത്താവിനോട്ട 

നാം അപേക്ഷിക്കണം. 

ജനം. ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, നിറ കൃപയാല് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയു 

ളവരാക്കേണമേ. 

ശൂശ്രൂഷ കന്. സഹോദരന്മാരേ, നാം എല്ലാവരും കെടാത്ത തീയില് നി 

ന്നും ചാകാത്ത പുഴുവില് നിന്നും കഠിനമായ അതിവേദനയില് നിന്നും അവ 

സാനമില്ലാത്ത പല്ലകടിയില് നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവാനായി കത്താവിനോട്ട 

നാം അപേക്ഷിക്കണം. 

ജനം, ഞങ്ങളുടെ കത്തവേ, നിന്െറ സ്റ്റീബായാല് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു 

കൊള്ള്ളേണമേ. 

ശുശ്രുഷക൯. ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ കത്താവേ, നിഗെറ കൃപയാലുൂം 

കരുണയാലും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ബഹുത്വത്താലും, രോഗികള്ക്കു പരിഫൂര്ണ്ണ 

സെരച്ധ്യവും, ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവക്കു ആശ്വാസവും, ബന്ധനത്തിലിരിക്കു 



ചവ. 

ന്നവക്കു വിട്ടതലും, ദുരെ പോയിരിക്കുന്നവക്കു തിരിച്ചുവരവും, സമീപസ്ഥ 

ന്മാക്കു നല്ല കാവലും, ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നവക്ക് ഐകമത്യവും സ്നേഹവും, ചി 

ന്നിപ്പോയിരിക്കുന്നവക്ക്* കൂടിവരവും, കാണാതെ പോയവക്കു കണ്ഞടെത്തിറ്റയം, 

വിലപിക്കുന്നവക്കു ആശ്വാസവും, ആവലാധിയോടിരിക്കുന്നവക്ക് ആനുകൂ 

ല്യവും, അഗതികള്ക്കു സന്തുഷ്ടിയും, വിധവകള്ക്കു മനോധൈര്യവും സഹാ 

യവം, ദരിദ്രന്മാക്ക്'* യാവനയ്ും തൃപ്തിയും, പാപികള്ക്കു പൂര്ണ്ണ മോചനവും, 

പട്ടത്വത്തിനു നല്ല ശ്രേഷ്ടതയും, ശെന്മാശന്മാക്കു നിര്മ്മലതയും, ഭൂമിയിലെ 

രാജ്യങ്ങളില് നിന്െറ സമാധാനവും ധുദ്ധങ്ങള്ക്കു ശമനവും നീ നല്കേണമേ. 

ജനം. ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, നിനെറ കൃപയാല് ഞങ്ങള്ക്കു സൌജന്യ 

മായി നല്കേണമേ. 

ഗീതം, 

ആര്ദ്രമതേ __- വാതിലില് മുട്ടുന്ന ഹാലേല്ുയാ--ഉ--ഹാലേല്യ്യാ 

പ്രാത്ഥ നയിന് ... നാ-- ദമെങ്ങളുടെ കു -റിയേലായിസ്സോന് 

ആവശഗ്യ_-_ത്താല് യാചിക്കും--ഹാലേല്ലയ്യാ__ഉ___ഹാലേല്യ്യാ 

അടിയാരെ -_നി__വിലക്കരുതെ__കു __-റിയേലായിസ്സ്റോന് 

നിന്നെ വിളിക്കുന്നു നായകനേ--ഹാലേലുയ്യാ_ ഉ __ഹാലേല്ലയയദ 

നീ൯ തുണയ്ക്രായ്--ബലഹീനര്--കു _റിയേലായിസ്റ്റോന് 

നല്ല വനേ-കേട്ടു യാചനകള്--ഹാലേല്ലയ്യാ-_ഉ -_ ഹാലേലുയ്യാ 

നല്കണമേ__നിന്__ കാരുണ്യത്താല് _കു -റിയേലായിസ്സ്റോന് 

അല്ലെങ്കില് 

ഗുണവാനേ നിന് വാതിലില് -മുട്ടന്നു--യാചനയിന് _.നാ_ദം 

നിന്നാശ്രിതരില് നിന്നയ്യോ _മുടക്കരുമത __യാ__ചന 

കണ്ണിര് തുകി വിളിച്ചുവളാം ദോഷക്കാരി 

പൊറുതി ലഭിച്ചല്ലോ നിങ്കല് നിന്നു 

ഈശോ തന്നുടെ രക്തം കൊണ്ടു് __ 

തുണച്ചിട്ടക.-നി൯ സഭമേല്--- 

പി-ഴച്ചെന്നു_ഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങള് 

തെററുകളു-- മസംഖ്യമല്ലോ-- 

നരസുതനേ നി ദയ ചെയ്ത് 

മാ--ച്ചൊക്കയില് നിന്നു ഞങ്ങളെ --ശുദ്ധീകരിക്കു _ ഇന്നു് 

മൃശ്രുഷകന്൯. സകലത്തിന്െറയും ഉടയവനായ പിതാവായ ദൈവത്തെ 

നാം സ്തോത്രം ചെയ്തുയും, തന്െറ ഏകപുത്രനെ നാം വന്ദിക്കയും, ജീവനും വി 
ശുദ്ധിയുമുള്ള തന്െറ റുഹായെ നാം സ്തൂതിക്കയും ചെയ്യണം, 

ജനം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കുത്താവേ, നിന്െറ തൃക്കൈയില് ഞങ്ങ 
ളൂടെ ജീവനെ ഞങ്ങള് ഭരമേല്പിച്ചു, അനുഗ്രഹങ്ങള് ഉരക്കുന്നു, നല്ലവനേ, 
ദയതോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ, 



(നു 

4 ഇവിടെ മൌനമായി പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നതിന്നു രണ്ടു മിനിററു സമയം ജോധ 

എടുക്കാം. പിന്നീട്ട് പിറന്നാള് സ്ത്ലോത്രം, പ്രത്യേക അപേക്ഷകള് 
യുത്തട 

ടിം ട്ടം ക് ക്ര, ഇവ നടത്താം. 

പട്ടക്കാരന്. ക്രോബേന്മാരാല് വാഴ് ത്തപ്പെടുന്നവനും, സ്റ്രാ 
പ്പേന്മാരാല് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവനും, വിവേകമുള്ള സൈ 
നയങ്ങളുടെ ആയഷിരമായാിരങ്ങളാലും, പതിനായിരം പതിനാ 
യിരങ്ങളാലും പൃകഴ് ത്തപ്പെടുന്നവനും, സൌരഭ്യത്തിന്നാ 
യി തനിക്കു അണയ്യുച്ഛന്ന വഴിപാടുകള്ലെയും പുണ്ണ ഫലങ്ങ 
ളെയും ശുദ്ധീകരിച്ച് പുത്തിവരുത്തുനനവനുമായി, ഞങ്ങളുടെ 
കുത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെ പിതാവായ ദൈവമേ! വെടി 
പുള്ള ഹൃദയത്തോടും ലജ്ജമക്രടാത്ത മുഖത്തോടും ശ്ര ടെ. 
സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ എന്നു നിന്നെ വി 
ളിച്ചു പ്രാത്ഥിപ്പാന് തക്കവണ്ണം, ഞങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളെയും 
ദേഹികളെയും ആത്മാക്കളെയും ശൃദ്ധികരിക്കേണമേ-സവ 
ഗ്ൂസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ! 

ജനം. തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ __ നിന്െറ രാജ്യം 
പരേണമേ -- തിരുവിഷ്ടം സ്വശ്ശത്തിലെപ്പപോലെ ഭൂമിയിലും ആകേണമേ_ 
മെങ്ങള്ക്ക്* ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്നു ഞങ്ങള്ക്കു തരേണമേ_ഞ 
ങ്ങളുടെ കടക്കാരോട്ട ഞങ്ങള് ക്ഷമിച്ചീരിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കട 
പ്ലം ദോഷം്ങളും ഞങ്ങളോട്ട ക്ഷമിക്കേണമേ_ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്കു വ്ര 
വേശിപ്പ (ക്കാതെ ---ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടനില് നിന്നു രക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണമേ--എന്തു 
കൊണ്ടെ ന്നാല് രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ള താകുന്നു 
ആതമ്മീന്, 

പട്ടക്കാര൯. ദൈവമായ കത്താവേ, സഫിക്കാവതല്ലാത്ത 
പരിക്ഷയിലേക്കു ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പ്ിക്കാതെ, പരീക്ഷ 
സു നിക്കുപോക്കുണ്ടാക്കി ക്കൊണ്ടു, ദുഷ്ലനിരു നിന്നു ഞങ്ങ 
ളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണമേ. നിനക്കും നിന്െറ ഏകപൃത്ര 
ന്നും പരിശുദ്ധാ വൃഹായ്യ്ഛം സ്തൂതിയും സ്ന്റേത്രുവും ഞങ്ങള് ക 
രേറവം ഫഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീിന്. 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരി 
ക്കട്ടെ, 



പി. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ--അനുഗ്രഹിക്കു 

ന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ, തിരുശരീര രക്തങ്ങളെ കൈക്കൊ 

ള്ളന്നതിനു മുന്പു, തിരുസന്നിധിയില് ഞങ്ങളുടെ തലകളെ ഞങ്ങള് വണ 

ക്കുന്നു, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ., നിന്െറ ധാരാളമായ കരുണകള് 

ക്കായി നോക്കിപ്പാക്കുന്ന നിന്െറ അടിയാര് തങ്ങളുമട തല 
കളെ തിരുമുന്പാകെ വണക്കിയിരിക്കുന്നു. വാഴ് വുകള് 

നീ അയച്ചു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദേഹദേഹി ആ 

ത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ 

മ” ശിഹായുടെ ജീവകരമായ ശരീരരക്തങ്ങള് കൈക്കൊള് 

വാന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുളളവരാക്കേണമേ. നിനക്കും നി 

ന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധാ വൃഹായ്യ്ം സ്തൂതിയും സ്ക്ോത്ര 

വും ഞങ്ങള് കരേറവം. ഫോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്, നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധനം ഒണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോടട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, 

മുന്നാമത്തെ വശ മാ. 

ക പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട തിരിഞ്ഞു നിന്നു് ജനത്തെ 

അനുഗ്രഹിച്ചു പറയേണ്ടതു”. 

വിശുദധിയുള്ളരും മഹത്വമുള്ളതും, സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും, 
സ്വയംഭൂവായതും, ആദ്യന്തമില്ലാത്തതും വന്്യമായിരിക്കുന്ന 
തം, തത്വത്തില് ഏകമായിരിക്കുന്നതും ആയ ത്രിത്വത്തി 
ന്െറ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും, എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ, 
നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരി 
കട്ടെ. ഒം 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ _. വിശുദ്ധിയും 
മഹത്വവുമുള്ള ത്രിത്വമേ, തെങ്ങളുടേമേര അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ശുശ്രൂഷകന്. നാം ഭയത്തോട്ടം വിറയലോട്ടം സൂക്ഷിക്കണം, 

ജനം. കത്താവേ, ദയതോന്നി തങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ, 



ത്യം ളെ 

ക വട്ടക്കാരന് കാസായും പീലാസായ്യം ഉയത്തിക്കൊണ്ടു്് പറയുന്നതു്. 

ഈ വിശുദ്യാതകള് വിശുദ്ധിയും വെടിപ്പും ഉള്ളവക്കു 

മാത്രം നതഭപ്പെടുന്നു. 

ജനം. ഏകപിതാവു പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധനാ 

കുന്നു. ഏക റുഹായ്യം പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആമ്മീിന്_.ബാറെക്മാര്, 

പട്ടക്കാരന്, പിതാവിനും പുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്യുക്ഛാ 
സ്തുതി. 

ജനം. ആദിമുതല് അവര് എന്നന്നേക്കും ഒന്നുതന്നെ ആകുന്നു. ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. തന്െറ കരുണയാല് ലോകത്തെ നിമ്മിച്ച 

പരിശുദ്ധനായ ഏകുപിതാവു നമ്മോടുക്രടെ. 
ജനം, ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്, തന്െറ തിരുമേനിയുടെ വിലയേറിയ കഷ്ടരാ 

നുഭവങ്ങളാര അതിനെ വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധനായ ഏക 

പുത്ര൯ നമ്മോടുക്രടെ. 

ജനം. ആമ്മിന്. 

പട്ടക്കാരന്. ഉണ്ടായതും ഉണ്ടാകുന്നതും ആയ സകലത്തെ 

യും പുണ്ണമാക്കുന്നവനും, നിവൃത്തി വരുത്തുന്നവനും ആയ ജീ 
വനും വിശ്രൂദധിയും ഉള്ള ഏക വൃഹായും നമ്മോടുക്രടെ. ക 

ത്താവിനെറ തിരുനാമം ആദിമുതല് എന്നെന്നേക്കും വാ 
ഴ് ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം, ആമ്മീന്. 

ഫഎല്ലാവരും 

ദൈവസുതര് നാമായിട്ടവാന്--ജീവികളായി നടന്നപ്പേള്__ 

ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരാം പുണ്ൃപിതാക്കളെ__ 

പ്രാത്ഥന കാഴ്ചകളൊക്കയിലും---ഓത്തവരെ പിത്തുടരേണം 

ദൈവ. സൃത൯ അവരെ മോക്ഷേ അനുകൂ __.ലമാക്കും 

നാഥാ-അനുഗ്രഹിച്ചെങ്ങളെ തുണയ്ക്കേണമേ. 

ടം പട്ടക്കാരന് കാസായ്യം പീലാസായ്യം മൂടിയശേഷം കല്ലുടയില് 
തത്തന്ന 

നീനണിീറാങ്ങി താഴെയുള്ള ഗിതമൊ ലൃത്തിനിയായൊ, രണ്ടും കൂടെയൊ 
കവന റോം യത്തെ ാാാമ്യയറയഷഡം യ ഗ്ജവയായവയയഡനത്ാനയായയയനയാനത്ത വ നത്തത്തായ.മതയായാ 6 അലസ യായാലും. റ്തയായാനാ്ാടയ്ായ ജയാ 

സമയോചിതം പോലെ ചൊല്ലണം. 
തപം 

ള്ളം. 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമേ. സര്വ്വേശാ ആശ സ്റ്റേകണമേ. 
ജനം, തൃക്കൈ നീട്ടണമേ, അനുഗ്രഹിച്ചീടണമേ, 



ട്ട്. 

പട്ടക്കാര൯. ദൈവകുഞ്ഞാടേ--ദാവിദു സുനുവേ- 
മുനം, മരിയാള് തന്മകനേ__പ്രാന്ഥന കേള്ക്കണമേ. 

പട്ടക്കാരന്, പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ജീവ-ദായകനെ, 
ജനം. വാഴണമെങ്ങളുില് നി എന്നുമെന്നേസ്റും. 

കുറിധേ ലായിസ്സോന്, കറി]യേലായിസ്റസോന്, കുറിയേലായിസ്സ്റോ൯, 

ലൃത്തിനിയാ. 

മൂ വട്ടക്കാരന്൯ ചൊല്ലുകയും ജും പിന്നാലെ ഏററു ചെൊല്ല്കയയം ചെയ്യണം ന ച് ഷി റാട് വണ്ണ. ഗിര്ചിര്യിയാ.. ത... 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ., ഞങ്ങളുടെ മേല് അനുഗ്രഹം 
ചെയ്യേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, ദയതോന്നി ഞങ്ങളുടെമേല് അ 
നുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കത്താവേ, ഞങ്ങളോടു 
ഉത്തരമരുള്കേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനകളും അ 
പേക്ഷകട്ടം ചെവിക്കൊളേളേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അനുതാപത്തില് 
നീ സന്തോഷിക്കേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ., ഞങ്ങളുടെ കണ്ണനീര്തുള്ളിക 
ളെ ഓത്തു” ഞങ്ങളില് പ്രീതനാകേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെയും, രോ 
ഗികളെയും നീ സുഖപ്പെടു ത്തേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ., ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങ്കെ നീ 
പരിഹരിക്കേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, ക്ഷാമവും വസന്തയും നീറി 
കളുയേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, ഞങ്ങളില് നിന്നു ക്രോധ വടി 
കളെയും കഠിന ശിക്ഷകളെയും ദൂരീകരിക്കേണമേ. 



(ച 

ഞങ്ങളുടെ കത്മാവേ, ഞങ്ങളില് നിന്നു അസൂയയെ 
യും ശത്രുതയെയും അകററികളുയേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, ഞങ്ങളില് നിന്നു” നിഗളത്തെ 
യും അഹങ്കാരത്തെയും മാററിക്കളുയേണമേ. 

ദാവീദിരനെറ പുത്രാ ഞങ്ങളെ കേള്ക്കേണമേ. കന്യക 

മറിയാമിന്െറ പുത്രാ ഞങ്ങളെ ചെവിക്കൊള്ളേണമേ. 

ലോകത്തിന്െറ പാപത്തെ നീക്കിക്കളയുന്ന ദൈവ 
ത്തിനെറ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളോടു ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേണമേ. 

ലോകത്തിന്െറ പാപത്തെ നീക്കികളയുന്ന ദൈവ 
ത്തിനെറ കുഞ്ഞാടേ. ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, നിനക്കു സ്തൂതി. ഞങ്ങളുടെ ക 

ത്താവേ. നിനക്കു സ്തൂതി. എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരണവുമേ 

നിനക്കു സ്തൃതി. ബാറെക്മാര്. 

സ്വഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ ചിതാവേംംംംം 

6 ഇവിടെ വിശുദ്ധ കുര്ബാന കൈക്കൊള്ളുവാന് 

ഒരുങ്ങിയിരിക്കു നവര് വന്നു” ക്രമമായി മുട്ടു കുത്തണം. 
അ. വയ അനാഥ 

കല പട്ടക്കാരന് ജനത്തിനെറ ഭനരെ തിരിഞ്ഞു വണങ്ങിക്കൊണ്ടു്. 
ത്തം 

എന്െറ സഹോദരങ്ങളും വാത്സല്യമുളളവരുമേ, എ 

നിക്കുവേണ്ടി പ്രാത്ഥിപ്പിന്൯. പിതാവു മക്കളോടു കരുണ 
ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം, കത്താവു തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവരോട ക 

രുണ ചെയ്യുന്നു. 

ജനംം മനുഷ്യന്െറ ദിവസങ്ങള് പുല്ലപോലെയാകുന്നു. വയലിലെ പു 

ഡം പോലെ അവന് മുടന്തുന്നു. ബാറെക്മാര്, 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവിനും പുത്രന്നും പരിതശ്ുദാ വൃഹായ്മക്ഛാ 
സ്മൃതി. 

ജനം. ആദിമുതല് എന്നെന്നേക്കും തന്നെ ആമ്മീന്. 

൭ ഇവിടെ പട്ടക്കാരന് കവഴക്കോട്ട തിരിഞ്ഞു, മുട്ടകുത്തി 

രഹസ്യമായിട്ടോ പരസ്ൃമായിട്ടേ താഴെയുള്ള 
ത്തയ്തനയാരയരയത്തനതാരുയയയയയയംബം...വായയയയനയുാിയയയംയടയംംയയംയയയായയായോയനയയയംഘയ യയ. യയംബഷംഘരാഷ. . ഷം 

പ്രാത്റനകകില് ഒന്നു പ്രാത്ഥിക്കണം. 4 
അടഞ്ഞ ടോഗവനത്തടത്ഞം - തത്ത ടതയ്ത.; നി 



പം... 

ദൈവമായ കത്താവേ. നിന്െറ വിശുദ്ധ ശരീരം കൊ 

ണ്ടു” ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങള് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും, നീ 
തീകരിക്കുന്ന നിന്െറ തിരുരക്തം കൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ആ 

ത്മാക്കള് പ്രകാശിപ്പിക്ക പ്പെടുവാനും, ഞങ്ങളെ യോഗ്യത 
യുള്ളവരാക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ഭൈവവുമേ, 
എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളുടെ പരിഫാരത്തിന്നും പാപ 
ങ്ങളുടെ മോചനത്തിന്നും അവ ആയിരിക്കേണമേ. ത്ആമ്മീ൯. 

ദൈവമായ കത്താവേ, തിരുശരീര രക്തങ്ങളെ ഞ 
ങ്ങള് ഭക്ഷിച്ചു കുടിപ്പാനും, തിരുവുള്ളത്തെ പ്രസാദിച്ചിട്ടുള്ള 
വരായ സകലരോടും ക്രമടെ, നിന്െറ സ്വഗ്ലരാജ്യത്തെ അ 
വകാശമായി അനുഭവിപ്പാനും ഞങ്ങളെയോഗ്യതയുക്ളവരാ 

ക്കേണമേ. ത്തൃമ്മീന്. 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, വിശുദ്ധിയോടെ നിന്നെ ഭക്ഷിപ്പാന് എനെ 
യോഗ്യൃതയ്യത്ളവഗനാക്കേണമേ. നിന്െറ വിശുദ്ധ ശരീര രക്തങ്ങള് ഭക്ഷിക്ക 

യും കുടിക്കയും ചെയ്യുന്നതിനാല്, എന്െറ ദൂദമ്മാഹങ്ങള് മാഞ്ഞുപോകയും, 
എന്െറ ദുര്വ്വികാരങ്ങള് നീങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ. ഞങ്ങളുടെ 
കത്താവും ദൈവവുമേ, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന്നും പാപമോചനത്തിന്നും 
നിന്നാര ഞാന് യോഗ്യനായിത്തിരുകയും ചെയ്യേണമേ, ആക്മീിന്, 

ശുശ്രൂഷകന്. നിന്െറ ശരണത്തിലും ആശാബന്ധത്തിലും മരിച്പിട്ടുള്ള 
വരായ നിന്െറ അടിയാരെ__ജീവനുക്ളതായ നിന്െറ സ്വരം കബറില്നിന്നു 

പറുദീസ്ധായുടെ ഉള്ളിലേക്കു ഉണത്കുമ്പോള്..ഞങ്ങളേയും ഓത്തു കൊള്ളേണമേ... 
സ്ലൌമെന്കാലോസ്, 

ജനം. കുറിയേലാ--യിസ്സ്റോന് ം 

അല്ലെങ്കില് ഗിതം, 

(ആബൊദയില്) 

നിന് ശരണ.....ത്തില് മുതരാം നിന്നടിയാരേ, നിന് ജീവസ്വരം; 
പറുദീസയിലേക്കുണത്തുമ്പോള്__ ഞങ്ങളെയും നി ഓക്കണമേ. 

സ്നറൌമെന്കാലൊസ്---കറിയേലായിസ്സ്റോന്. 

ശുശ്രൂഷകന്, കത്താവേ, നിന്െറ വലത്തേതിന്നട്ടത്തവരായ കുഞ്ഞാട്ടക 
കോട്കൂടെ ഞങ്ങള് എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുമാറാകേണമേ, നിഞങ്ചള് വന്നു” 



എ ടി, 

പരിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ, രാജ്യം അവകാശമായി അനുഭവിപ്പിന്൯ എന്നു അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്ന നിന്െറ ദയയുള്ള സ്വരം ഞങ്ങള് കേള്ക്കുമാറാകേണമേ 
ബാറെക്മാര്, 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ വൃഫായ്യച്ഛാ 
സ്തൂതി. 

ജനം. ആദിമുതല് എന്നെന്നേക്കും തന്നെ ആമ്മീന്. 

ശുശ്രൂഷകന്. നിന്െറ കല്പനയാല് മരണം അധികാരം ചെയ്ത. നിന്െറ 
ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലിനാല് അതിനെ മായിച്ചതുകൊണ്ടു നിനക്കു സ്തൂതി. ഞങ്ങ 

ഉടെ കത്താവേ, സകല വായും നിനക്കു സ്തൂതി കരേററും, ആദാമിനെറ സന്ത 

തിയെ സകല ദിക്കില്നിന്നും കൂട്ടിച്ചേക്കുന്നവനായ കത്മാവേ, ഞങ്ങളെ അ 

നഗ്രഹിച്ചു്, ഞങ്ങള്ക്കു സഹായം ചെയ്യേണമേ, 

അല്ലങ്കില് ഗീതം, 

(അംഎമ്മറെബ്നയി രാഗം) 

കത്താവേ നിന് വലഭാഗത്തിന്നുടയോരായ, 

കുഞ്ഞാട്ടകരളാടൊത്തു ഞങ്ങള് _- മോദി ___ക്കേണമേ 

വരുവിന് നിങ്ങള് വിശുദ്ധരൊടൊപ്പം നിത്യരാജ്യം 

അരുഭവിപ്പിനെന്നരുളും സ്വരം .. കേള്ക്കേ---ണമെങ്ങള് 

ശുബഹാ, 

നിന് കല്പനയാല് മരണം അധികാരം ചെയ്ത, 

നിന്നുയിര്പ്പുടലതു മാഞ്ഞതിനാല് __ നിനക്കായ് സ്ത്രോത്രം 

എല്ലാനാവും നിനക്കു സ്തോത്രം അര്പ്പിച്ചിട്ടമേ, 

ആദാം സുൃതരെ ചേത്തിട്ടവോനേ-- അനുഗ്ര--ഹിക്കു. 

ജനം. തനൊ മരണത്താല് _ ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെ--ജീവിപ്പിച്ചവനാ 
യ ദൈവപുത്രാ --ഞങ്ങള് ശബ്ദുമുയത്തി നിന ഒഒ സ്തൂതി പാടടവാ൯ -- മണ്ണില് 

നിന്നു ഞങ്ങളെ നീ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലിക്കേണമേ--പിതാവും പുത്രനും പരിശു 

ദ്ധ റുഹായ്യമായ ദൈവം വന്മ്യനും സ്തൂത്യനുമാകുന്നു-_ ആദിമുതല് തലമൂറ രഅലമു 

റവരെയ്ക്കും തനിക്കു സ്തൂതി__ഹാലേല്യയ്യാ. 

& ഇവിടെ പട്ടക്കാരനും ശേഷം വൈദികന്മാരും 

വിശുദ്ധ കുരബാന കൈക്കൊള്ളുന്നു. 

ടല പട്ടക്കാരന് എഴുന്നേററു കല്പടമേല് കയരി അപ്പം 

ഭക്ഷിക്കുമ്പോര് ചൊല്ലേണ്ടതു”്. 

നമ്മുടെ ദൈവമായ മ്ശിഹായ്യുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും പാപി 

യായ എനിക്കു നള്കപ്പെട്ടന്നു. ആമ്മില്, 
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കൂ പട്ടക്കാരന് കാസായില് നിന്നു കുടിക്കുമ്പോള് 

ഞങ്ങളു ടെ രക്ഷ്ത്വേണ്ടി വമ്പ ദൈവമായിരിക്കു ന വചനമാം യേശു 

വേ, സ്ത്രീപ്പായില് ചിന്തപ്പെട്ട ജീവനുള്ളതും ജീവന് നള്കുസനാതുമായ തിരു 

രക്തത്താല്, എന്െറ കുററങ്ങള് പരിഫരിക്കപ്പെട്ടകയും, എന്െറ പാപങ്ങള് 

മോചിക്കപ്പെടടകയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ. ആമ്മീന്. 

ക പട്ടക്കുര് മുതലായ സ്ഥാനികള്ക്കു വിശുദ്ധ കുര്ബാന 

പകാട്ടക്കു മ്പോള് ചൊല്ലേണ്ടത്ത്. 
തമ രയ. കീചക കൻ 

ക അപ്പും കൊടുക്കുമ്പോള് 

നമ്മുടെ ദൈവമായ മ ശിഹായുടെ തിരുശരീരം നി 

” ൩.൭ നല്കപ്പെടുന്നു. 

കൈക്കൊള്ളന്നവന്., ആമ്മീന്. 

ക കാസായില് നിന്നു ചകാട്ടക്കുമ്പോള്, 

നമ്മുടെ ദൈവമായ മ ശിഹായുടെ തിരുരക്തം നിന 

ക്കു നള്കപ്പെടുന്നു. 

െകക്കൊള്ളന്നവന്. ആമ്മീന്, 

ടം വട്ടക്കാര൯ കല്പടഭമല് നിന്നു ൭കാണ്ടു കാസായ്യം ചിലാസായും മൂടി 
[നിത്യ ിിയി്ിി 

വലത്തുകെൈയില് പിലാസായ്യം ഇടത്തു കൈയില് കാസായും 
ന്ത സനധാ്: 

പിടിച്ചുകൊണ്ടു ചൊല്ലേണ്ടതു”. 

ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്മ്ലായിട്ടു വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ ഉയി 
ത്തെഴുന്നേല്ലിന്നും ഞങ്ങളുടെ വഗ്ലത്തിന്െറ എന്നേക്കുമുള്ക 
പുതുക്കത്തിന്നും ആയി, വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവ 
പുത്രാ, പാപപരിഹാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ നിന്െറ യാ 
ഗത്താല്, നിന്െറ അടിയാക്ക പാപമോചനം ഉണ്ടാകുമാ 
റാകേണുമേ. 

ജനം, ആമ്മിന്, 

ടം പട്ടക്കാരന് കാസായ്യം പിലാസായും കൊണ്ടു് 

ഇടത്തുവശം തിരിഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറോട്ട നിന്നുകൊണ്ടു. 
ന്നാാതതതതതത്തത്്ത്തു 

ഒദെവമായ കത്താവേ, കാണപ്പെടാവതല്ലാത്ത നിന്െറ 
വലത്തുകൈ നീട്ടി, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന്നും പാപശ്ക 
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ളുടെ മോചനത്തിന്നും, ഞങ്ങളുടെ കത്താവയം ദൈവവുമേ, 

എന്നേക്കും തിരുസന്നിധിയിലുള്ള മുഖപ്പസാദത്തിന്നുമായി. 

ഗാഗശുല്ത്തായില്വച്ചു മുറിക്കപ്പെട്ടതും ചിന്തപ്പെട്ടതും ആയ, 

വിലമതിക്കാവതല്ലാത്ത തിരുശരീരരക്തങ്ങളെ കൈക്കൊ 

ളളന്ന, നിന്െറ ആരാധനക്കാരുടെ ഈ ക്രട്ടത്തെ നീ 

വാഴ് ത്തേണമേ. 
ജനം. ആമ്മിന്. 

& പട്ടക്കാരന് കല്പടയില്നിന്നിറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടു 

മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതഃവുമായ യേശ്ുമ് ശി 

ഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങള്, ഈ വിശുദ്ധതകശ വഹിച്ചിരിക്കു 

ന്നവരുടെ മേലും, അവയെ കൊടുക്കുന്നവരുടെ മേലും, അവ 

യെ കൈക്കൊള്ളന്നവരുടെ മേലും, അവയില് പ്രയത്നിച്ച 

വരും, അനുഭവിച്ചവരും അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവ 

രുടെമേലും ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിന്െറ ആര്ദ്രകരുണ 

കള് ഞങ്ങളുടെമേലും അവരുടെമേലും എന്നെന്നേക്കും രണ്ടു 

ലോകങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ജനം, ആമ്മി൯_-_ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെെമല് അനുഗ്രഹം 

ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങതുടെ കത്മാവേ, ദയതോന്നി ഞങ്ങളുടെമേല് അഗ്രഹം 

ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കത്താവ്വേ, ഉത്തരമരുളിച്ചെയ്ത്് ഞങ്ങളുടെമേല് 

അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കത്താദവേ, നിനക്കു സ്തൂൃതി, ഞങ്ങളുടെ 

കത്താവേ, നിനക്കു സ്തൂതി. എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരണവുമേ നിനക്കു സ്ത 

തി ഹാലേലുയ്യാ. 

കു ഇവിടെ പട്ടക്കാരന് ഒ മംങിയിരിക്കുന്ന വക്ക് 
പി പിടിയില്ല ിനിി 

വിശുദ്ധ കുര്ബാന കചൊട്ടക്കുന്നു. 
ആത്ത 

ക പട്ടക്കാരന് പീലാസായില്നിന്നു കൊട്ടക്കുമ്പോള്. 
അറ അ അന്നത്തേ ജ്ഞാ 

കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപത്തിന്െറ മോചന 

ത്തിനുമായി, ഗാഗുല്ത്തായില്വച്ചു മുറിക്കപ്പെട്ടതായ നമ്മു 

ടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെ വിശുദ്ധ ശരീരം, ആത്മാവി 

നെറയും ശരീരത്തി ന്െറയും സെറഖ്വത്തിന്നായി നിങ്ങള്ക്കു 
നലൃംപ്പെടുന്നു. 

മൈക്കൊള്ള സവ, ആമ്മിന൯. 



വിം. 

കൂ പട്ടക്കാരന് കാസായില് നിണ കൊട്ടക്കുദസ്പാള്. 

ഗാശുല്ത്തായില്വച്ചു” ചിന്തപ്പെട്ടതായ നമ്മുടെ ക 
ത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെ വിശുഭ്ധ രക്തം. തആആത്മാവിന്െറ 
യും ശരീരത്തി ന്െറയും സെരഖ്വത്തിന്നായി നിങ്ങള്ക്കു ന' 
ക പ്പെടുന്നു: 

ഒകൈമെഠൊള്ളന്നവ൪, ആമ്മിന്, 

ഒ പട്ടക്കാര ഇരുവര് ഉണ്ടായിരുന്നാല് പിലാസായില്നിന്നും 

കാ സായില്നിന്നും കൊട്ടക്കുമ്പോള് ചൊല്ലേണ്ടുന്നതു്. 
തത്തന്ന ിണതിതുതത്ത്തു 

നിനി 

കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും, പാപമോചനത്തിനുമാ 
യി, ഗാഗുല്ത്തായില് വച്ച് മുറിക്കപ്പെട്ടതും ചിന്തപ്പെട്ടതു 
മായ നമ്മുടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെ തിരുശരീരവും തിരു 
രക്തവും, ആത്മാവിനെറയും ശരിരത്തിന്െറയും സെരഖ്യ 
ത്തിന്നായി നിങ്ങള്ക്കു നല്കപ്പെടുന്നു. 

ഒകെക്കൊള്ളന്നവര്, ആമ്മി റ്. 

ക കുരബാണഇ കൈക്കൊണ്ടവര് കിഴാക്കാട്ട മുട്ടകുത്തിയിരിക്കുമ്പോള് 
അന്നന്നു മാഘ അ ജസ മസായ് ത ഡം 

പട്ടക്കാരന് കാസായ്യം പിീലാസായ്യം എട്ടത്ത മദുബഫാവാതുക്കല് 
ത യ്ത ന ത്ന്തനപയനനാത്താ.. ആക ന്റ അം 

പടിഞ്ഞാഠോട്ട തിരിഞ്ഞു നിന്നു കൊണ്ട് ചൊ | ണ്ടുന്നത്ു”. രി € [ പ. തത്തത്തത്തതതത്തതതതതത യയ 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ. എന്നേ 
ക്കും നിനക്കു സ്തൂതി, നിനക്കു സ്ത്തി. നിനക്കു സ്തൂത, ഞങ്ങ 
ളുടെ കത്താവേശുമ് ശിഹായേ, ഞങ്ങള് ഭക്ഷിച്ച തിരുശരീ 
രവും ഞങ്ങള് പാന ചെയ്തു തിരുരക്തവും, ഞങ്ങള്ക്കു ന്വം 
യവിധിക്കും പ്രതികാരത്തിന്നും ആയിത്തിരാതെ ഞങ്ങളുടെ 
എല്പവേരുടെയും ജീവന്നും രക്ഷയ്യു്ല ആയിട്ട്” ഭവിക്കുമാറാ 
കേണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേ 
ണമേ. 

ജനം. ഭൂലോകം മുഴുവനും നീന്നെ മുട്ടുകുത്തി വന്ദിക്കും. സകല നാവും 
നിന്െറ നാമത്തിനു സ്ന്ോത്രം ചെയ്യും, മരിച്ചവരെ ഉയിത്തെഴ്റന്നേല്ലിക്കുന്ന 
വനും, അവരുടെ പ്രത്യാശയും നീ ആകകൊണ്ടു, ഞങ്ങളോട്ടള്ള നിഷെറ ഗവ 
മലായ ദ്ദ, ച്തത്ധള് ബതന്ന ദ്ൂതികുന്നു. 



6. 

കല പട്ടക്കാരന് തിരിഞ്ഞു വന്ന് കല്പടമേല് നിന്നുകൊണ്ട് 

സ്ത്ലോത്രപ്രാരത്ഥന. 

കത്താവേ, സ്വഗശ്ലീയമായ നിന്െറ മേശയില് നിന്നു 
സാബന്ധിക്കുന്നതിനു. ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കിയ 

നിന്െറ കരുണയുടെ ബഹുത്വം നിമിത്തം. നിനക്കു ഞ 

ങ്ങള് സ്യ്ോത്രം ലെയ്യുന്നു. കത്താവേ, തിരുശരീരരക്തങ്ങ 

ളെ കൈക്കൊണ്ടതിനാല് ഞങ്ങള് കുററം വിധിക്കപ്പെ 

ടാതെ, നിന്െറ വിശുദ്ധ വൃഹായുടെ ക്രട്ടായ്കുയ്ക്ശ ഞ 

ങ്ങള് യോഗ്യതയുക്ള വരായിട്ട്, ആദിമുതലുള്ള നിന്െറ സ 

കല വിശുദ്ധന്മാരോടും ക്രടെ., ഓഹരിയും അവകാശവും ഞ 

ങ്ങള് പ്രാപിക്കുമാറാകേണമേ. നിനക്കും നിന്െറ ഏകപു 

ത്രന്നും പരിശുദ്ധ ൨൮ഹായ്യ്ം സ്തൂതിയും സ്ഷ്ലോത്രവും ഞങ്ങള് 

കരേറവാ. ഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനമുണ്ടായിരി 

ശ്ടെട്ടെ . 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ--അനുഗ്രഹിക്കു 

നനവനായ ഞങ്ങളുടെ ചത്താവും പദെവവുമേ, തിരുശരീര രക്തങ്ങളെ കൈ 

ക്കൊണ്ടതിനെറ ശേഷം, തിരുസ നിധിയില് ഞങ്ങളുടെ തലകളെ ഞങ്ങള് 

വണക്കുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. മനുഷ്വവഗ്ഗത്തിന്െറ രക്ഷയ്ക്ലായിട്ടു, സ്വഗ്ഗം 

ചായിച്ചു ഇറങ്ങിവന്ന വലിയവനും അത്ഭൂുതനും ആയ ദൈ 

വമേ. ഞങ്ങള് നിനൊയും നിന്െറ ജനകനായ പിതാവായ 

ദൈവത്തെയും നിന്െറ പരിശുദ്ധ വൃഹായേയും, ഇടവിടാ 

തെ സ്തൂതിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞ 

ങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. ഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മിന്൯. ബാറെക്മാര്, 



ത്തും 

ടം പട്ടക്കാരന് താഴെ വരുന്ന ഹൂത്താമ്മായില് ഒന്നോ അധികരമാ ചൊല്ലണം 
നി 

മാര അപ്രേമിനെറ ഫ്മുത്താമാ 

ബാറെക്കല്കൂലന് 

ഞങ്ങള്ക്കു കത്താവേ--ഞങ്ങളെ യെല്ലാം വാഴ്ത്തണമേ. 

ഞങ്ങള്ക്കുള്ള സ്രഷ്ടാവേ -- ഞങ്ങളെയെല്ലാം കാക്കണമേ, 
സകലത്തിന്നും ഉടയ വനായ്-_തുണയേകിട്ടം കത്താവ്വേ 
രക്ഷദ്തുള്ള വഴിയെ നീ--ഞങ്ങള്ക്കെന്നും കാണിക്ക 

ഇത് ആലോഹാമ്റഹ്മ്മാനാ. 

അലിവുനിറഞ്ഞ ബല വാനേ--അനുഗ്രഹമെങ്ങള്ക്കേകണമെ 

നല്ലപ്രയോടു വനമുള്ള വരായ് ....നടത്തീടണമേ അടിയാരെ. 

ഫൂനയിന മാംാഹന്നാനാ. 

കത്താവേ, ൧.രണാകരനേ_.ഞങ്ങളില് നീ ഉമൃപപചയ്യണമേ 
കുറവുവരാത്തൊരഭിവ്ൃക്ധി--ഞങ്ങള്ക്കെപ്പൊഴുമേകണമേ. 

ബാറക്മാറാന്, 

ഞങ്ങളിന്നുടയ കത്താവേ--ക്രിസ്ത്യാനികളിന്൯ സംഘത്തെ 
ആരമിക ലൌകിക സമ്പത്താല്_-__അനുഗ്രഹിച്ചീടണമേ ഇന്ത് 

ഫബ്ലാന് ബറഫമ്മൈക 

സൌഖ്യസമാധാ-- നാഹാരം._ഞങ്ങള്ക്കരുളുക ധാരളം 

കാലോചചിതമാം ഭാഗ്യത്താല് __ തുഷ്ടിവരുത്തണമെങ്ങള്ക്കു 

റരോമ്മോ ലാമെസ്തറയ്ക്കാനാ, 

രത്യന്നതനാം കത്താവേ,-- അപ്രമേയ സ്രഷ്ടാവേ 
നിന്൯ടെസ്ലീബാ കാത്തെന്നും _ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ 

ശമ ലാ ആമാന് ഫന്നാനാ, 

വിളിപ്പി൯ ഞാനുത്തരമരുളം-മുട്ടമ്പോള് തുരന്നിട്ടം ഞാന് 

എന്നു മള്ളാരുനിന് വാഗ്ദാന--ഞങ്ങളില് നിവയത്മിക്കണമേ നീ 

ലമ്ബദറെ വിമ്കനശാന. 

ചിതറിപ്പോയവരെകൂട്ടി__ദുരെപോയവരെ ചേക്ഴ, 

ഞിറിക്കുക തെറവിപ്പോയവരെ--നല്കുകയാചിക്കുന്നോക്കും 

ല്താമെ വീ മോര്. 

മലിനരെ ശുദ്ധന്മാരാക്ക--.മോഹാതുരരെ നിയന്ത്രിക്ക 

പീഡിതരെ പരിരക്ഷിക്ക--രോഗിക്കേകീടാരോഗ്യം. 

ആബാദമ്ലേ ഫഹൌസാനാ, 

കരുണനിറരഞ്ഞ പിതാവേ, ന--ല്ലാശിസ്സകളിന് സാഗരമേ 
ഞങ്ങളുണത്ത്ും ശുശ്രുഷ കൈക്കൊള്ളണമേ കത്താവേ, 



യി 

മാര് യാക്കോബിര്൭ന്റ ഫൂുത്താമാ 

ഇല് ആലോഹാ. 

അത്യൂന്നതങ്ങളില് വാസംചെയ്തുന്നിലോയിദേവാ_ 

തിങ്ങുംകരുണക്കണ്ണാല് ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമേ_ 

ശോഭിതമാം നി൯ക്രൂശി൯നിഴലില് ഞങ്ങളെ മറച്ചു. 
കാരുണ്യത്താല് ഈ കൂട്ടത്തെ വാഴത്തീടണ3മ. 

മെന്പും കലാന്. 

ഞങ്ങള് വായ്ക്കള് തിരുസന്നിധൌ സ്തോത്രം പാട്ടം 

തവതാതന്നും റുഹ്കുദിശാഷ്കും സ്കൃതിപാടിട്ടം. 

പാപികള് ഞങ്ങള് തിരുമേശയില് നിന്നനുഭവിച്ചതിനാല് 

മോചിക്കണമേ--ഞങ്ങടെ പിഴകള് കുറകളുമെല്ലാം 

സാകല്വാസാന്,. 

അകൃത്യവും കറകളുംന ൯സോപ്പ്ായാല് വെടിപ്പറക്കണമേ 

ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങള് കുറവുകളും നീ ഓത്തീടരുതേ. 

മേല്ലെട്ടാട്ടകളിന് കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങളെ എണ്ണി 

എന്നുംസ്വഗ്ഗം അനുഭ പിപ്പീനെന്നരുളീടണമേ, 

ല് ഈത്തകി, 

തിത സഭയെനിസ്ഥിരമാം പാറമേലറപ്പിക്കണമേ__ 

ഭരണക്കാരെ നിനഭുജത്താല് കാത്തീടണമേ--- 

പട്ടക്കാരെയും മ്ശംശാനരെയും അലങ്കരിക്കേണമേ_. 

കാറോയരെയ്യം ഗായകരെയും. ശോഭിപ്പിക്ക. 

ബാത്തെല്റുഗസാ. 

ജീവ൯നല്കും ൩... ജീവ _മാംതിരുനാമത്തെ--- 

ഭജനംചെയ്യും ദശതത്തൊട്ടനീ കോപിക്കല്ലെ- 

യുദ്ധവും അടിമയും പഞ്ഞവും വസന്തയും നീക്കിഡിവെറ 

സ്വസ്ഥം അതിനെ കോട്ടകള് പോമല ചുററിടണമേ. 

ആലോഹാ ആലോഫ് 

ദേവമദ്ദേവനേ നീയെ നിത്യം സര്വ്വശക്തന്. 

സ്ഫടികരഥത്തിലിരിക്കുന്നോനാമുന്നതവാന് നീ & 

രാജനന്ദാവിദി൯ കുഴ്ചുനീ കൈക്കൊണ്ടതുപോല്__ 

ക്രിസ്നേശുൂവേ-- ഞങ്ങളിന് പ്രാത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ. 

ബാറാലോഹാ 

പാപികളെതന് ബലിയാല് വീണ്ടൊരു ദൈവസ്സറതനേ-- 

അതിനാരു എന്നുടെ ദുരിതംവേദന നീക്കീടണമേ__ 

ഗാഗുല്ത്തായില് ചടങ്മതുറന്ന നല്പവനേ നീ--- 

ഒഴ ക്കിയരക്തം. ജലറു കൊണ്ടെന് ദാഹം തീക്ഴ, 



ലിം 

ല്സോബേസാധധകി, 

താങ്ങുക വൃദ്ധരെ മദ്ധ്യവയസ്തരരെ ശുദ്ധീകരിക്ക 

യുവഹ്ൃദയങ്ങളെ ശക്തികരിച്ചു ഭരിച്ച 'ടണമെ 

സ്ത്റിക്ശക്കാകെ പരിപാകതയയം നല് കിടണടമെ 

പൈതങ്ങളെയും --കുത്തുങ്ങളെയും വളഒത്തീടണമേ. 

രോഗികള് സൌഖ്യം, വ്യാധിതര് സുഖവും ദുബ്ബലര് തുണയും, 

ക്ഷുത്താല് പിഡിതരായവര് തൃപ്ലിയുമസ ഭവിക്കണമെ 

നിദ്ധനരേയുമനാഥരേയും പാലി൧ണെമെ, 

നിന്നൈശ്വയ്യ-ത്താലവരെ നീ പോഷിപ്പിക്കു. 

സബ് രാദ്ഹഫായെ. 

തെററിയ ജനത്ത। സാശാകേന്ദ്രമാകും നാഥന് 
ശിഷ്യരൊടൊത്തു ഭൂജിച്ചാപ്പെസഹാ ആ മാളികയില് 

ശ്ൂശിന് മുകളില് തീത്തോസിയു തന് താക്കോല് നല്ലി 

മുതരുടെയിടയില്. .. മൂന്നു ദിനം താന് വാസം ചെയ്ത. 

ളനം. കത്താവേ, നിന്െറ തിരുസന്നിധിയില് മശ്രുഷ ചെയ്ത നിന്െറ 

ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. പ്രാത്ഥനകളം അഃ പക്ഷകളം കൈക്കൊണ്ട് 
നിന്െറ ഇടവകയുടെ കുററഒള് ക്ഷമിക്കേണമേ. കത്താവേ! നിന്െറ വാം 
ഗ്വൃകള്ക്കും അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കം ഞങ്ങളെ യോഗ്യൃരാക്കി! നിന്െറ സമാധാന 
ത്തോട്ടകൂടെ ഞങ്ങളെ അയക്കേണമേ, 

ാലാമത്തെ ൨ശ്മാ. 

നിനില ത്തതത്തത്തുത്തത്തളത്തതതത്തത്ത്തു 

ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പായേണ്ടതു”. 

സഹോദരന്മാരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, പാപപരിഹാരം 

ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ കത്താവിന്െറ യാഗത്തില് നിന്ന്”. നി 
ങ്ങള് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വാഴ് വുകളോടും അനുഗ്രഹങ്ങള്ലോ 
ടഠ ക്രടെ., വിശുഭ്ധിയും മഹത്വവുമുള്ള ത്രിത്വത്തിന്െറ ക 

പയ്യ അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കും, നിങ്ങളെ ഞാന് ഭരമേല്ലിക്കുന്ന 
ഈ സരയത്തു സമാധാനത്തോടെ പോകുവിന്. ൨; 

ജനം, ആമ്മിന്, 

പട്ടക്കാരന്. ഭൂൂര സ്ഥരും സമീപസ്ഥരും., കത്താവിന്െറ ജ 
യം നരുകുന്ന സ്പ്രീബായാല് രക്ഷിക്ക പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും, വി 
ശുദ്ധ മാമോദീസായാല് മുദ്ര ഇടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും “ആയു 
ള്േളാരേ, 124 ഈ ത്രിത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരി 



റിം: 

ചു കുറവുകളെ ക്ഷമിച്ച നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വ 
സിപ്പിക്കും. 

ജനം. ആമ്മിന്. 

പട്ടക്കാരന്. ബലഫിനനും പാപിയുമായ എനിക്കു, നി 

ങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനയാല് കരുണയും സഹായവും ലഭിപ്പാന്, 

നിങ്ങള് സന്തോഷിച്ച് ആനദിച്ചുകൊണ്ടു സമാധാനുത്തോ 
ടെ പോയി, എനിക്കുവേണ്ടിയും പ്രാത്ഥിപ്പിന്. മ; 

ജനം. കത്താവു നീനെറ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊണ്ട് നിന്െറ പ്രാത്ഥന 

യാല് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമ്മീന്. 

അല്ലെങ്കില് 

ക്രിസ്ത്േശുനി __ ന് കരിശാലും, മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാ._ത്ഥനയാലും 

ശിക്ഷകള് ഞങ്ങളില് നിന്നൊഴിച്ചു്, രക്ഷയിലാക്കി കാക്കേണമേ. 

കം ശരീര രക്തങ്ങളില് ശേഷിച്ചവ പട്ടക്കാരന് 
[തിനി ന്നില്ല ിരിെിന്ലെലെി ലെത്തി മില് മി 

ഭക്ഷിക്കയയം പാനം ചെയ്തുയും ചെയ്യുമ്പോള് താഴെയുള്ള മസുമൂര് ചൊല്ലണം 
നം ത ഞം കപ്പ. വപാഞ്ഞായ.ാം ഷംംാ ...ഞം "ജാ. ക... റ ന മം. ........ അത്തായം ജാല പ. അയം... മം... പാതം... “സ _ പം കം ജം വം... പത്തോ ജം. മം... ഷാം 

ഉ83-ാം മസ്ൂമൂ൪. 

യഹോവ എന്െറ ഇടയനാകുന്നു; എനിക്കു മുട്ടണ്ടാകയില്ല. പച്ചയായ 

പുല് പുറങ്ങളില് അവന് എന്നെ കിടത്തുന്നു, സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിന്നരി 

കത്തേക്കു എന്നെ നടത്തുന്നു. എനെറ പ്രാണനെ അഭ്ധ൯ തണുപ്പിക്കുന്നു; തി 

രനാമം നിമിത്തം എന്നെ നീതിപാതകളില് നടതുതുന്നു. കൂരിരുള് താഴ്വര 

യില് കൂട് നടന്നാലും ഞാന് ഒരു അനത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല; നി എന്നോടട 

കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ; നിന്െറ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. 

എന്റെറ ശത്രുക്കള് കാണ്കെ നി എനിക്കു വിരുന്നൊരുക്കുന്നു; എന്െറ തല 

യെ എണ്ണുകെ.ണ്ടു അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ു; എന്െറ പാനപാത്രവും നിറഞ്ഞു 

കവിയുന്നു. നന്മയും കരുണഡ്യം എന്െറ ആയ്ുഷ്ക്കാലമൊക്കെയും എന്നെ 

പിന്തുടരും; ഞാന് യഃദഹാവയുടെ ആലയത്തില് ദിര്ഘകാലം വസിക്കും. 

അതിനെറ ശേഷം അപേക്ഷ, 

തരെറ യാഗത്താല് കുറാക്കാരെ വിണ്ടുകൊണ്ടവനായ ദൈവപുത്രാ, നി 
ന്െറ ജീവനുളള യാഗം കൊണ്ട്ട് എരെറ സങ്കടങ്ങളെ തീത്തു” എന്െറ രോഗ 
ങ്ങളെ സെരഖ്യൃയമാക്കേണമേ. വന്നവനും ഗാഗുല്ത്തായില് വച്ചു് തന്െറ വ! 

ലാപ്പരാം തുളഷ്ണുപ്പെട്ട വനുമായ നല്ലവനേ, ആ മുറിവില് നിന്നു ഒഴുക്കിയ രക്ത 

ത്താലും വെള ഉുത്താല്ം എനെറ ദാഹം ശമിപ്പിക്കയയം ചെയ്യേണമേ. 
ആമ്മീ൯. 

ക ഇവിടെ എല്ലാവരും മൌനമായി പ്രാര്ത്ഥിക്കയൊ, പിന്നാലെ 
ങ്ങ. അത്ത ങാ മി 

ചേത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്രോത്ര പ്രാത്ഥന കഴിക്കയോ ചെയ്ത 
ത്തലാത്ത്ത് നത്വാ റയ്ജതതയപാ - ്നാവം യതായി... ജാം യായം. 

ശേഷം സമാധാനത്തില് യോഗം പിരിയുന്നു. 
ത്താ ങ്ങാ അതാവാം. ബോം ജാ ചഡാായവലയംഘാധള്ള യല്ലാതെ 



റം 

ക ആരാധന കഴിഞ്ഞു് പള്ളിയില് നിന്നു പോകുന്നതിനു 
[॥ 

മുന്പു” ചൊല്ലേണ്ടു ന്ന പ്രാര്ത്ഥന. 

സര്വ്വശക്തനും നിത്യനും ആയിരിക്കുന്ന പരമപ।താവായ ദൈവമേ, ഇ 

ന്നേദിവസം തിരുസന്നിധിയില് അടുത്തു വന്നു നിന്നെ ആരാധിപ്പാനും, നി 

ന്െറതിരുധഖചനം കേട്ട് ധ്യാനിപ്പാനും നീ നല്കിയ കൃപയ്യ്യായിട്ട നന്ദിപൂവ്വം 

ഞാന് നിനക്കു് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ, നീ ഇതുവരെ എനിക്കു ചെയ്തു 

തന്നിട്ടുളുളു സകല നന്മകള്ക്കും കൃപകള്ക്കും വേണ്ടി ഞാന് നിന്നെ സ്തൃതിക്കു 

ന്നു. പരിശുദ്ധനായ പിതാദവ, പുൂര്ബ്ണൂ ഫൂദയത്തേട്ടം പൂര്ണ്ണ ആത്മാവോ 

ട്ടം പൂര്ണ്ണ മനസ്സോടും ചൂര്ണ്ണ ശക്തിയോടം കൂടെ എപ്പോഴചം നിന്നെ സ്നേഹി 

പ്പാനും, എന്നെപ്പോലെ തന്നെ എനെറ അയല്ക്കാരെയും സ്നേഹാപ്പാനും എ 

നിക്കു കൃ നള്കേണമേ. ദൈവമേ ഇന്നേദിവസം തിരുസന്നിധിയില് വന്നു 

കൂടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു സമാധാനത്തോടെ 

അയക്കേണമേമ, കത്താവേ, തിരുസഭയെയ്യും അതിന്െറ ഭരണക്കാരെയ്യും 

അനുഗ്രഹിടക്കണമമ. നി൪െറ നല്വരങ്ങള് അവക്കും എനിക്കും നല്ലേണമേ. 

എന്െറ ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവനും നിഷ്ക്കളങ്കമായി നടന്നു നിന്നെ പ്രസാ 

ദിപ്പിപ്പാ൯ എനിക്കു തൃപയരുളങ്കയും ചെയ്യേണമേ, ആമ്മീന്, 

സ്വഗ്ലസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ... ..... 



പരിശുഭാനായ 

മാര് ദീവന്നാ സ്വ്യോ സ 

മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ 
കഷരബാനക്രമം. 

ടട -- 

സമാധാനത്തി ന്െറ പ്രാത്ഥന. 
അരത്ത തം. കം. 

കത്താവേ, ഈ സമയത്തു് പരിപൃര്ണ്ണമായ 

സ്റ്റേഹവും ഐകമത്വയവും സമാധാനവും ഞങ്ങള്ക്കു നല്കേ 
ണമേ, ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധാ 
ൃഫായ്യ്ാ സ്തൂതിയും സ്ത്ലോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടുതന്നെ. 

ഹോശോ...... 

പട്ടക്ക ര ൪, 

ജനം, ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

കൂശ്രൂഷകന്. നമ്മുടെ ദൈവമായ കത്താവിന്െറ സ്നേഹത്താല് .. .... 

ടഃ ഇവിടെ തമോില് തമ്മില് കൈകസുരി കൊട്ട ക൭ണം. 

അന്യോനം കൈകസൂരി കൊണ്ടു തീരുവോളം ജവം താണ സ്വരത്തില് 

ആവത്തിച്ചു ചൊല്ലേണ്ടതു”. യ രി 

ജനം, മ്ശിഹാതമ്പുരാന്െൊ സ്നേഹവും സമാധാനവും സര്വ്വദാ... ... 

% എല്ലാവരും കൈകസുരി കൊണ്ടു തിന്നശേഷം: ഹി നവ് 
ശൃശരൂഷക൯. സഹാദരന്മാരേ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശൂദ്ധ... ... ... 

ജനം. കൃപയ്യള്ള ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ...... .. 

ക കൈകസ്ൃരിക്കു ശേഷമുള്ള പ്രാത്ഥന. ് 
ലനായ 
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പട്ടക്കാരന്. കൃരത്താവേ, ശാശ്വതമായ നിന്െറ വാഴ് വുക 
കാല് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നി വാഗ്രേണമേ. നിന്െറ 
യും നിന്െറ ഏക പുത്രന്െറയും നിന്െറ വിശുദ്ധ ൮ഹായു 
ടെയും തിരുവിഷ്ടം ചെയ്താന് ഞങ്ങകകെ യോഗ്വതയുള്ളവഖരാക്കു 
കയും ചെയ്യേണമേ. ഫോശോ,..,,. 

ഒനം. ആഷ്മിന്. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. നിനക്കു ഞങ്ങള് അണയ്യയന്ന ഈ 
സ്ലോത്രയാഗത്താല് ഞങ്ങളില് നിന്നു സകല അശുദ്ധ വിചാ 
രത്തെയും നീ ദൂരീകരിക്കേണമേ, അതിനാല് ഞങ്ങളുടെ 
തആആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പ്ിക്കയും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ശു 
ദ്ധികരിക്കയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏക 
പുത്രന്നും പരിശുദ്ധ റംഹായ്യും സ്തൃതിയും,സ്ക്രോത്രവും കരേറവ 
വാനായിട്ടു തന്നെ. ഫഹോശോ.,.... 

ജുനം, ആമക്മീന്, 

ശശ്രൂഷക൯, സഹോദരന്മാരേ, നാമെപ്പാവരും ഭംഗിയോട്ടം ഭയത്തോ 
കിലെ 

ക പട്ടക്കാരന് ശോശപ്പാ എട്ടത്തു മാററിക്കൊണ്ടു് -- ധ്യാനം. 
തനന്ന രത്തത്ത്ത്തു 

ഇസ്രയേലിന്െറ പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങള്ക്ക് മലനദികളെ ഒഴുക്കിയ ആ 
തീക്ഷല് പാറ നീയാകുന്നു. പണിക്കാര് നിരസി വു ശോധന ചെയ്യ പ്പെട്ടതും വിലയേറിയതുമായ ആ തീക്കല് പാറയും നീയാകുന്നു, 

൭ വട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറഠോട്ട തിരിഞ്ഞ നിന്ന" റൂശ്മാ 
സാമാം റാ ്ത്താാകാാനഅലാഘാാലത്തകയയ്യലാനോ വാം 

നാനതതാതത്തക ന്ത ന്നുമ്മ ആം. ചെയ്തുകൊണ്ട് ളനത്തെ അനുഗ്രഹിപ്പ് പറയേണ്ടത്. 
നാ 

തതത്തത്്തെ 
ഞ്ഞ 

ഒന്നാമത്തെ ൨ശ' മാ. 
നി 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ സ്നേഹവും ദ ഏക പുത്ര 
ന്െറ കൃപയും 49% പരിശുദ്ധ ൨ഹായുടെ സംസഗ്ഗുവും സഹവാ 
സവും ജ് എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ! നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടടം 
ക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

പട്ടക്കാരന് തന്െറ കൈകളെ ഉയത്തിക്കൊണ്ടു” ചൊല്ലേണ്ടത്, 
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പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ വലത്തു ഭാഗത്തു”. മ് ശി 
ഫാതമ്പയരാ൯ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തില്, 

ഈ സമയത്തു് നമ്മുടെ എല്ലവരുടെയും ബോധങ്ങളും വി 
ചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. 

ജനം, ദൈവമായ കത്താവിങ്കല് അവയാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവും പുത്രനും വിതുദ്രാ വൃഹായുമായ സ 
ത്ര്യക ദൈവത്തെ വന്ദിക്കുന്നതും സ്തൃതിക്കുന്നുതും 

ജനം, സത്യമായിട്ട യോഗ്യവും ന്യായവുമാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്, കൃത്താവേ. തിരുസന്നിധിയില് നിന്നു കൊണ്ടു 
ഇടവിടാതെ നിന്നെ മഫത്വപ്പെടുത്തുന്ന അഗ്നിമയന്മാരുടെ 
ആയിരമായിരങ്ങളോടടം പതിനായിരം പതിനായിരങ്ങളോ 
ടാ ക്രടെ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കത്താവു” പരിശുദ്ധന് 
പരിതുദ്ധ൯ പരിശുദ്ധന് എന്നു ആത്ത” പാടി സ്തൃതിപ്പാന് 
ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കേണമേ, കൊടയനാന് വൊമറീ 
നാന്, 

ജനം. ആകാശവും ഭൂമിയും തന്െറ മഹത്വംകൊണ്ടു്.... ....... 

അല്ല്ലേങ്കില് ഗീതം. 

വാനം ഭൂമി ആസകലം സ്തൂതി തിങ്ങും... .....ം 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്, ജനകനും ജനനമില്ലാത്തവനുമായ പിതാവു പരിശുദ്ധന്, 

ജനിച്ചധനും ജനകനല്ലാത്തവനുമായ പുത്രന് പരിശുദ്ധന്, പിതാവില് നിന്നു 
ലൃറപ്പെട്ട് പുത്രനില്നിന്നും പ്രാപിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റുഹായ്യം പരിശുദ്ധന്, ത 
ന്െറ ആര്ദ്രകരുണയാല് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച സത്യൈക ദൈവം ഏകനാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. രക്ഷാകരമായ കഷ്ഠാനുഭവത്തിനു താന് ഒരു 

ങ്ങിയപ്പോോള് തന്െറ വിശുദ്ധ കൈകളില് അപ്പും താന് എ 
ത്തു. സ്ത്രോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടു വാരി ശുദ്ധീകരിച്ച് ഷു; 

മുറിച്ച് തന്െറ വിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മാക്ക” കൊടുത്തു” 4ലാങ്ങി 

ഭക്ഷിപ്പി൯ ഇതു” നിങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നല്യന്ന എന്െറ ശരീ 
രം. ഇതു” എന്െറ ഓാമ്മയ്യ്യായി ചെയ്വിന്്? എന്നരുളി 
ച്ചെത്തൂ. 

ജനം, ആമ്മീന്, 
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പട്ടക്കാരന്. അപ്രകാരം തന്നെ വീഞ്ഞില് നിന്നും വെ 
കളത്തില് നിന്നും കലത്തിയതായ കാസായേയും അവ൯ എ 
ത്തു. സ്തോത്രംചെയ്ത്ത്” വാ പ ദ ശദധീകരിച്ച് 4 ല്ലതന്െറ 

വിശുദ ഷ് കൊടുത്തു” “എല്ലാവരും ഇതില്നിന്നു 
കുടിപ്പി൯; ഇതു” അനേകക്ുവേണ്ടി പാപമോചനത്തിനാ 
യി ചൊരിയുന്ന പുതിയനിയമത്തിലുള്ള എനെറ രക്താ 
എന്നരുളിച്ചെയ്ത്. 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്; ഇങ്ങനെ നിങ്ങള് ഈ അപ്പും തിന്നുകയും, 
ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കത്താ 

വു വരുവോളം അവനെറ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന. 
ജനം. തത്താവ്വേ, നിന്െറ മരണത്തെ ഞങ്ങള് ഓാക്കുന്നു......... 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ സഭ രക്ഷാകരമായ നി 
ന്െറ സകല വ്യാപാരങ്ങളെയും ഓരോരുത്തനും അവനവ 
നെറ പ്രവൃത്തികളിന്പ്രകാരം പ്രതിപകരം നല്കനന പരി 
ഭൂമജനകമായ നിന്െറ രണ്ടാമത്തെ എറഴുന്നമ്ളത്തിനെയും 
ഓക്കുന്നു. ഇതു നിമിത്തമായി നിന്െറ സഭയും നിന്െറ 
ഇടവകയും, നിന്നോടും നി മുഖാന്തരം നിന്െറ പിതാവി 
നോടും സവ്ൃശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ. ഞങ്ങളോടു 
കരുണ ചെയ്യേണമേ എന്നു മനോതാപത്തോടെ പ്രാത്ഥിച്ചു 
ചൊല്ലന്നു. ലാബുക്കാദ് ഒമറൊ, 

മനം, സവ്ൃശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട്ട്......... 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാര൯. കത്മാവേ, ബലഹീനരും പാപിീകളുമായ നിനെറ അടി 
യാരായ ഞങ്ങള് നിന്നോട്ട കൃതജ്ഞതയുള്ള വരായി, സകലത്തിനു വേണ്ടിയും 
സകലത്തിനന്െറ നിമിത്തവും നിന്െറ ദയസ്ത്കു് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു. 

൭ പരിശുദ്ധ റുഹായ്ക്കു വേണ്ടിയുളള പട്ടക്കാരന്െറ രഹസ്യ അപക്ഷ. 
നനന 

തത്തു 

കത്താവേ, ഞങ്ങളോട്ട കരുണചെയ്യേണമേ. കത്താവേ, നിന്െറ സഭ 
യിലെ എല്ലാ കൂദാശകളെയും പൂര്ണ്ണുമാക്കുന്ന നിന്െറ വിശദ്ധ റുഹായെ ഞ 
ങ്ങളെ ഗ്രദ്ധിക്തി, പ്യാനും ഈ കുര്ബ്ബാനയെ ശദ്ധികരിപ്പാ; നുമായി അയ ചത 
രേണമേ, ) 



ചം 
ക്് 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ., ഞങ്ങളോട് ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേ 
ണമേ. കത്താവേ. ഞങ്ങളോട്” ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേണമേ. 

കത്താവേ, ഞങ്ങളോടു” ഉത്തരമളി ചെയ്തു്, ദയതോന്നി 

ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ജനം. കുറിയേലാ യിസ്റ്റോന്--കുരിയേല യിസ്ന്റോന്-കുറ .യലായ സ്ക്സോന, 

ക വട്ടക്കാര൯ അപ്പം വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു, 
നിനി ി 

ഈ അപ്പും നമ്മുടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെ തിരു 

ശരീരമായിരിപ്പാന് പരിശുദ്ധ വഫാ അതിനെ ശുദ്ധീകര।ി 

ക്ഒമാറാകട്ടെ. 

ജനം. ആമ്മിന്൯, 

കം പട്ടക്കാരന് കാസാ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു. 
ചന്ത പ വത ത്ഞത്തത്യ ചഗഥ തണ ഭം ഗാബ കം ന്മ ലാത്വംധം ടം 

ഈ കാസായിലുക്ള വീഞ്ഞു” നമ്മുടെ കത്താവായ യേ 

ശുമ് ശിഹായുടെ തിരുരക്തമായിരിപ്പാ൯ പരിശുദ്ധ ൮ഹാ 

അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമം റാകട്ടെ. 

ജനം, ആമ്മ്ന്൯. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ., ഇവയില് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 

വക്ദം കടങ്ങളുടെ പരിഹാരവും നിത്വജീവന്െറ അവകാ 

ശവും നല്കേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്ര 

ന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്യും സ്തൂതിയും സ്തോത്രവും കരേറവവാ 

നായിട്ടു തന്നെ. ഫഹോശോ,..... 

ജനം. ആമ്മീന്ം 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാരന്, കുത്താവേ, എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള നിന്െറ വിശുദ്ധ സഭന്ത 

ഭവണ്ടിയം, വിശ്വാസികളായ നിന്െറ ജനത്തിനും പട്ടക്കാരുടെ ബമൂഫത്തി 

നം വേണ്ടിയും ഈ സ്ത്ോത്രയാഥം നിനക്കു ഞങ്ങള് അ..പ്പിക്കുന്നു. 

ശുശ്രൂഷകന്. കത്താവേ, നാലുഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വ്ശുദ്ധ സഭയെ, ..,.... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്റ്റോന്. 

[) 
ഴി 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ വിശുദ്ധ സഭയ്യ്്ു' നിര 

പയം സമാധാനവും അതി നെറ ഭണക്കാക്ട” ഉത്തമവും പ്ര 
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ശാന്തവും ആയ ദീരഘായുസ്സം നീ നല്കേണമേ സത്യ 

ത്തിനെറവചനത്തെ നേരെ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇടയ 

ന്മാരെ അതില് നി നിയമിച്ചാക്കുകയും ചെയ്യേണമേ. ഞ 
ങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്യച്ഛാ 

സ്തൃതിയും സ്ത്ോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടുതന്നെ ഫഹോശോ.... 
ജനം. ആക്മീന്, 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, സല്പപ്രവത്തിക്കാരായ എല്ലാവരെയ്യം നീ ഓക്ക 
യം സത്യവിശ്വാസത്തോടെ നിന്നെ ധിളിക്കയും നിസ്സില് സങ്കേതപ്പെടുകയും 

ചയ്യുന്ന എല്ലാവക്കും നീ കരുണ ചെയ്ത് സ്ഹായിക്കയും ചെയ്യേണമേ. 

ശ്രൂഷകൾ, കത്താലേ, വിശ്വാസികളും സത്ൃക്രിസ്ത്യാനികളുമായ ... ... 

ജനം, കുറിയേലായിസ്സ്റോ൯, 

പട്ടക്കാര൯. കത്താവേ., ആവശ്യം കൊണ്ടും ദാരിദ്ര്യം കൊ 

ണ്ടും മനോവേദനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവക്കും നിങ്കല് നിന്നു 

ഉള സഹായം നീ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു അവരെയും അവക് 

സഹഫായത്തിന്നെറ കൈ സനീട്ടികൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും 

നീ കാത്തുകൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏക 
പൃത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഫായ്യ്്ാ സ്തൂതിയും സ്യോത്രവും കരേറ൮ 

വാനാ യിട്ടു തന്നെ. ഫഹോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ വിശുഭ്ധ സഭയെ സഹായിക്കു നവരാ 

യ എല്ലാ ഭരണകത്താക്കകെയും വിശ്വാസികളായ നിന്െറ ജനത്തിനു നന്മ 

ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയ്യം നീ ഓത്തുകൊള്ളേ ണമേ. 

ശുശുഷകന്. കത്താവേ, എല്ലാ ഭരണാധികാരികള്ക്കും, രാജ്യതന്ത്രജ്ഞ 

ന്മാക്കും ....... .ം.ം.ം 

ജനം, കുരിയേലായിസ്റ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ശത്രുവായ സാത്താനെയും അവ 
ന്െറ ക്രൂര വാഴ്ചയെയും ഞങ്ങളില് നിന്നു നീക്കി കളകയം 
കരുണയില്ലാത്ത യജമാനന്മാരുടെ കൈകളില് നിന്നു ഞങ്ങ 
ളെ വീണ്ടു കൊള്ളകയും ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നി 
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നെറ ഏക പുത്രനും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മുഛ9 സ്തൂതിയും സ്ലോ 
വും കരേറവവാ നായിട്ടു തന്നെ, ഛഫഹോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്, കത്തദവേ, നിന്െറ സകല വിശുദ്ധന്മാരെയ്യം വിശുദ്ധ 

കന്ൃകമറിയാമിധനയും എല്ലാ വിശുഭ്ധമതീകളെയ്യം ഞങ്ങള് ഓാക്കുന്ന. അര 

വരുടെ പ്വിന്നടിയില് നടപ്പാന ഞങ്ങള്കും സഹായിക്കേണമേ, 

ശുശ്രൂഷകന്, കത്താവേ, ഭൂമിയിലുള്ള സകല വംശങ്ങളുില് നിന്നും...... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്റ്റോ൯. 

പട്ടക്കാര൯, കത്താവേ. നിന്െറ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഓഫ 

രിക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കേണമേ. അവരുടെ 

നിരകളില് ഞങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണമേ. അ 

വരോടുക്രടെ ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏക പൃത്രന്നും പ 

രിശുദ്ധ വൃഹായ്യും സ്തൂതിയും സ്ക്രോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു 

തന്നെ. ഫോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്. 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാര൯., കത്താവേ, സത്ൃയവിശവാസത്തെ ഞങ്ങളോടു പ്രസംഗിച്ചു 

വരായി ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരും സ്കൂതി ചൊപവ്വാകപ്പെട്ട മല്ലാ 
ന്മാരും ആയ ഞങ്ങളുടെ സത്യ-ഇടയന്മാരെ ഞങ്ങള് ഓാക്കുന്നു, അവരുടെ സ 

തൃ വിശ്വാസത്തില് ഞങ്ങളെ നി യഥാസ്ഥാനപ്പെടടത്തേണമേ. 

മശ്രയഷകന്൯. കത്താവേ, നിഖ്യായിലും കുന്നുന്താനോസ്പോലിസി 

ജു ൦, കുറിയേലായിസ്സ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. സ്തൂതിചൊല്വാകപ്പെട്ട വിശ്വാസ 
ത്തില് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ. തെററിപോകാത്ത 
വരും കുററം വിധിക്ക പ്പെടാത്തവരുമായി ഞങ്ങളെ ആക്കി 
തിക്കയും ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏക 
പുത്രന്നും പരിശുഭ്ധ വൃഹായ്യൂച്ാ സ്തൂതിയും സ്തോത്രവും കരേ 
റ൨വാനായിട്ടു തന്നെ. ഫോശോ...... 

ജനം. ആധമ്മീന്, 



__0-- 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, നിന്നിലുള്ള പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര പ്രാപിച്ച 

രിക്കുന്ന സകല വിശ്വാസികളെയും ഞങ്ങള് ഓാക്കു ന, നിന്െറ ഏക ജാത 

നെറ മരണത്താല് രക്ഷി ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ അവകാശത്തിനു നിനെറ 

കരുണയാല് ഞങ്ങളെയും അട്ടപ്പിക്കേ ണമേ. 

ശൃശ്ര,ഷകന്. കത്താവേ, സത്യവിശ്വാസത്തില് മരിച്ചു... .... 

ജനം, കുറിയേലായിഴസ്സാ൯ -- കുറിചയലായിസ്സ്റോന് __ കുറിനേ-- 

ലായിസ്സ്സോ൯. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ., നിന്െറ കരുണയാല് ഞങ്ങളെ 

നി കടാക്ഷിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്ക 

യും, ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കയും ചെയ്യേണമേ. എ 

ന്തെന്നാല് നിന്െറ ഏക പുത്രനന്െറ തിരുശരീരവും തിരുര 

ക്തവും ഞങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നുവക്കപ്പെടുകയും ചിന്തപ്പെടുക 

യും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലൊ. അവന് മുഖാന്തരം അനുഗ്രഹ 

ങ്ങളും പാപമോചനവും കണ്ടെത്തുവാന് അവനില് മാത്രം 
ഞങ്ങളും ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെത്മുലോസെ ഒഫീലാന്. 

ജനം. ദൈവമേ, മനദസ്സോട്ടം മനസ്സകൂടാതെയും... ... ഃ സ്പാട കൂ 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമേ, വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും 

നിനക്കഷ വിരോധമായി പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ഞങ്ങള് ചെയ്തുപോയിട്ടുള്ള 

ഞങ്ങളുടെ തെററുകളെ ക്ഷമിച്ചു ഞങ്ങളെ ആധാവ സിപ്പിക്കേണമേ., 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ക്രിസ്തീയമായ അവസാനത്തിനു 

ഞങ്ങളെ നീ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ അ 

കൃത്യങ്ങളെ ഞങ്ങളോട നി ഓാക്കരുതേ. സകവഖത്തിലും 

ബഹുമാന്യമായതും വാഴ് ത്തപ്പെട്ടതുമായ തിരുനാമം ഞ 

ങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശ്ുമ് ശിഹായുടെയും നിന്െറ 

വിശുദ്ധ വൃഹായുടെയും തിരുനാമങ്ങളോടു ക്രടെ സകലത്തി 

മും എന്നപോലെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലും മഫഹത്വികരിക്കപ്പെട്ട് 

പുകഴ് ത്തപ്പെട്ട് പ്രാബല്യപ്പെടുമാറാകണമേ. ഹോശോ... 

ജനം. യധഗമ്മീ൯, 



പമ്മി 

പട്ടക്കാര൯., നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനമുണ്ടായിരി 

ശ്ട്ടറ, 

ജനാ, നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

കൃശ്രൂഷ കന. ദ്ദൈവം ഇരുനപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു... ... 

രണ്ടാമത്തെ ൨ശ മാ. 

ക്ല വട്ടക്കാര൯ പടിമ്െൊറോട്ട തിരിഞ്ഞു” വിന്ന് 

ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പറയേണ്ടതു”. 

മഹാ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശ്ുമ് ശി 

ഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങള്, 24 എനിക്കു് പ്രിയമുള്ളവരേ, നി 

ങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാഭവാട്ടകൂടെയയം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ടഃ ഇവിടെ പട്ടക്കാരന൯ അപ്പം മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനം നടത്തുന്നു. 
പണി മിയി 

ശുശ്രൂഷകനും ജറവും കൂടി ലൃത്തിനിയായോ ഗീതമോ ചൊല്ലണം. 

(മാര് യാക്ഷോബിനന്െറ കര്ബാനക്രമം പുറം 811-- 41) 

ശുശ്രൂഷകന്. സകലത്ത ന്൪െറയയം ഉടയവനായ......... 

ജനം. അനുഗ്രഫാക്കുന്നവനായ കത്താവേ, നിന്െറ തൃക്കൈയില്... .... 

മൌനപ്രാത്ഥന. ജന്മദിനസ്യ്ോത്രം. പ്രത്യേക അപേക്ഷകള്, 

കത്മാവിനെറ പ്രാത്ഥനഷയ്ക്ക് മുന്പുള്ള അപേക്ഷ.” 
ഷിനി നിന്തെ്ലി 

പട്ടക്കാര 0, പ്രാത്ഥനകളെ കൈക്കൊള്ളന്നവനും യാചന 

കളെ. നല്യന്നവനുമായ ദൈവം തമ്പയരാനേ. ഞങ്ങള് നിന്നോ 

ടട യാചിച്ച് പരിശുദ്ധനായ നിന്െറ ഏകപൃത്രന്൯ ഞങ്ങളെ 

പഠിപ്പിച്ച ഈ കര്ത്തൃപ്രാത്മഥനയെ തകന്ന ഹൃദയത്തോടെ 

തിരുമു൯പാകെ ഞങ്ങള് പ്രാത്ഥിച്ചു ചൊല്ലുന്നു. സ്വശ്ശൂസ്ഥ 

നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ--- 
ജനം. തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ.... ... 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമായ കത്താവേ, ദുഷ്ലനിര നിന്നും സ 

കല വിധമായ ലംഘനങ്ങളില് നിന്നും ഞങ്ങളെ നി രക്ഷി 

ക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളും നീ മോ 
ലിക്കേണമേ. ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഞങ്ങളോട അക 



നം. 

ത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരേയും ഞങ്ങളേയും നിതീകരിക്കു 

ന്നവന് നി ആയിരിക്കേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ 

ഏകപൃത്രന്നും പരിത്ുദ്ധവൃഹായ്യും സ്തൂതിയും സ്നോത്രവും ക 

രേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഫോശോ...... 

ജനം. ആമമ്മിനം 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 

രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹി 

ക്മന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവയമേ........ 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ വലത്തുകൈ ആവസി 
ല്ല പ്പിച്ച് നിന്െറ ഏകപത്രന്െറ തിരു ശരീഠ രക്തങ്ങള് കൈ 

ക്കൊള്വാന് നോക്കി പാക്കുന്ന ഈ നിന്െറ ജനത്തിന്മേ 

ലും നിനെറ മേച്ചില് സ്ഥലത്തെ ആടുകളുടെമേലും നിന്െറ 

വാഴ് വുകള് വര്ഷിപ്പിക്കേണമേ, ഞങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളേ 

യും ദേഹികളേയും നി ശുദ്ധികരിക്കയും ചെയ്യേണമേ. ഞ 

ങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപൃത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്യും 

സ്തൂതിയയം സ്കലോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടുതന്നെ. ഫഹോശോ... 

ജനം. ആമ്മിന്. 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആകശ്മാലവോട്ട കടയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

മുന്നാമത്തെ ൮ശ മാ. 

മ പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞുനിന്ന് 

മുനത്തെ അയധഗ്രഹിച്ചു് പറയേണ്ടതു”. 

വിശുദ്ധിയുകള്ളതും മഹത്വമുള്ളതും സ്ൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും 
സ്വയംഭവായതും ആല്യന്തമില്ലാത്തതും വന്ദ്യമായിരിക്കുന്നതും 

തത്വത്തില് ഏകമായിരിക്കുന്നതും ആയ ത്രിര്പത്തിന്െറ 
കുപയ്ും അനുഗ്രഹങ്ങളും 4: എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ. നിങ്ങ 
ളോടെല്ലാവരോട്ടം ക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 0; 

ജനം. നിന്െറ തതത്മാവോട്ടകുടെയും ഉണ്ടായിരിക്കുടെ. വിശുദ്ധിയും 

മഹത്വവും ഉള്ള ത്രിത്വമമ....... 



ല്, 

ശുശ്രഷകന്൯. നാം ഭയത്തോട്ടം വിറയലോട്ടം സൂക്ഷിക്കണം. 

ജനം, കത്താവേ, ദയതോന്നി ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയയ്യണമേ. 

കല ഇവിടം മുതല് സ്ലോത്രപ്പാത്ഥന വരെയൃയകൂളതു് 
മ യ ഇനന്തത്റംഘയവ്തായയ ഗം പ ാ്ജയ്വ്യ. ഘസകം ്ജയം ; യയറായം . ലോജ്ന ഡം ഗോ. ത --- വാന... - വ്ര ധാ ജയം സമ ക്കാ 20: ജ്ജ 

(മാര യാക്കോബിന്െറ കര്ബാനക്രമം പുറം 44-61) 

സ്കലോത്രപ്പാരത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. നിന്െറ മനുഷ്യസ്റ്റേഹത്തെ ഞ 

ങ്ങള് സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് വന്ദിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവ 

രെയും ബലപ്പെടുത്തി സഹായിച്ചു താങ്ങി നിവത്തിക്കൊ 

ളേളേണമേ. ഈ ആത്മീയ മേശയില്നിന്നു ഞങ്ങള് ആന 

ന്ദിച്ചിരിക്കയാല് ഞങ്ങളെയെല്ലാവരെയും നീ പുണ്യപ്പെട 

ത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങള് 

നിനക്കും നിന്െറ ഏക പുത്രന്നും പരിശുദ്ധാ വൃഹായ്യഛം സ്ത 

തിയും സ്നോത്രവും കരേറവം. ഫോശോ..... 

ജനം. ആമ്മിന്൯ 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ: 

ളനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കു 

ന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും.... ... ..... 

പട്ടക്കാരന്. സ്വഗ്ലത്തില് നിന്നു് ഇറങ്ങിവന്നു” ഞങ്ങള് 

ക്കു് നാശമില്ലാത്തൊരു ആഹാരമായി തീന്ന സാക്ഷാല് അ 

പ്യുമായ മ ശിഹാ തമ്പുരാനേ, ഭയങ്കരമായ ശിക്ഷാവിധി 

യില് നിന്നു” ഞങ്ങളുടെ ദേഹികളെയും ദേഫങ്ങളെയും 
കാത്തുകൊള്ളേണമേ. നിനക്കും നിന്െറ പിതാവിന്നും 

പരിശുദ്ധ വൃുഹായ്യചം സ്തൂതിയും സ്ന്ോത്രവും കരേറവവാനാ 

യിട്ടു തന്നെ. ഫോശോ..... 

ജനം. ആമ്മീന് ബാറെക്മാര്,. 

ഒ ഹ്ൂുത്താമാ മുതല് ശേഷം ഭാഗങ്ങള് 

(മാര് യാക്കോബ !൯െറ കു൪ര്ബാനക്രമം പുറം. 8-5) 

ത്താ നി നി 



മാര് ക്ലസ്നോസ്സ് പാത്രിയക്കിീസിനെറ 
ഷരബാനക്രമം. 

സമാധാനത്തിനെറ പ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, നിന്െറ സഭയ്്ം നിന്െറ ആടു 
കള്ക്കും നിന്െറ ഇടവകയ്യും നിത്വമായിരിക്കുന്ന നിരപ്പും 
സമാധാനവും സത്യസ്സ്റേഹവും എല്ലായ്ക്മോഴും നീ നല്കേണ 
മേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധാ 
വുഹായ്യ്ം സ്ത്ൂതിയും സ്ലോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. 
ഫോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിനെറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 
റ് മ ശൂഷക൯. നമുടെ ദൈവമായ കത്താവിന്െറ സ്നേഫത്താല്.......... 

ഇവിടെ തമ്മില് തമ്മില് കൈക രി കൊട്ടക്കണം. കു ഇ സൃ ട്ട 

അന്യോന്യം കൈകസ്പരി കൊണ്ടു തീരു വോളം ജനം താണ സ്വരത്തില് 

ആവത്തിച്ചു ചൊല്ലേണ്ടതു് 

ജനം. മ്ശിഹാതമ്പുരാന്െറ സ്നേഹവും സമാധാനവും സര്വ്വദാ... .. .... 

കു, എല്പാവരും കൈകസൂരി കൊണ്ടു തിന്നശേഷം 

ശശ്രഹഷകന്. സഹോദരന്മാരേ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ 

ജനം. പി ള ഞങ്ങളുടെ കത്താവവം ദൈവവമേ ി വു 

ഒ കൈകസ്രിക്കു ശേഷമുള്ള പ്രാര്ത്ഥന. 
നനായി 

പട്ടക്കാരന. കത്താവേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്നാല് അ 
നുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും സമാധാന മനുഷ്വക്കള്ളതായ നല്ല അ 
വസാനത്തിനു യോഗ്യരാക്ക പ്പെടുകയും ചെയ്യേണമേ. ഞ 
ങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധാ വൃഹായ്യ്ം 
സ്തൂതിയും സ്തോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഫഹോശോ... 

ജുനം, ആമ്മീന്, 



യ 1 11) അം 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിനക്കു ഞങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്ന 

ഈ സ്്ോത്ര യാഗം പാപവികാരങ്ങളോടുള്ള അകരുചയ്യുാ 

നീതിയില് ക്രിയകളോോടുള്ള വേഴ്ചയ്യൂ്ഛാ മുഖാന്തരമായി ഞ 

ങ്ങള്ക്കു ഭവിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ 

ഏകപുത്രന്നും പരിശുഭ്ധ ൮ൃഹായ്്ഛം സ്തൃതിയു൦ സ്ക്രോത്രവും ക 

രേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്. 

ശുശ്രൂഷകന്. സഹോദരന്മാരേ, നാമെല്ലാവരും ഭംഗിയോട്ടം ഭയ 

ത്തോട്ടം....... ... 

ക പട്ടക്കാരന് ശോശപ്പ്പാ എടുത്തു മാററിക്കൊണ്ടട്.... ധ്യാനം. 
അനന്തത നം 

തതി 

ഇസ്രായേലിന്െറ പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങശക്ക് ജലനദികുളെ ഒഴുക്കിയ ആ 

തീക്കല് പാറ നീയാകുന്നു. പണിക്കാര് നിരസിച്ചു ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ടതും 

വിലയേറിയതുമായ ആ തീക്കല് പാറയം നീയാകുന്നു, 

(കൂ പ പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാംറാട്ട തി രിഞ്ഞുനിന്ന് വൃശ്ര്മാ ചെയ്തുമക; ണ്ട് 

ജറനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ന റയേണ്ടതു. 

് 

ഒന്നാമത്തെ വൃശ മാ. 
ക തം... ന്തം ടം. റം തയ ളം ശം 

പിതാവായ ദൈവത്തിരെറ സ്നേഹവും ,% ഏുകപൃത്ര 

ന്െറ കൃപയും %% പരിശുദ്ധാ വൃഹായുടെ സംസഗ്ലുവും സഫ 

വാസവും 44 എനിക്കു് പ്രിയമുള്ളവരേ: നിങ്ങളോടെല്പാവ 

രോടുംക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കമയട്ട. 

മ പട്ട ഓരന് തന്െറ കൈകളെ ഉയത്മിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലേണ്ടത്. 
മിലിയ ലി്തയം ം ിന 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ വല ഭാഗത്തു, മ്ശി 

ഹാ തമ്പ്രാന് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തില്, 

ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങലം വി 

ചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. 

ജനം. ദൈവമായ കത്താവിങ്കല് അവയാകുന്നു. 

പട്ടക്കാര൯. സത്ത്വൈക ദൈവമായിരിക്കുന്ന പിതാവി 

നെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധ വൃഹായെയും എദയം കൊണ്ടും 



സ; 

ബോധം കൊണ്ടും നാവുകൊണ്ടും സ്ത്രോത്രം ചെയ വാനും വ 
0 ന്ദിപ്പാനും സ്തൂതിപ്പാനു 

ജനം. സത്ൃയമായിട്ട യോഗ്യവും സ്യായവുമാകുന്നു. 

പടാരന൯. കത്താവേ. കാണപ്പെടാവതല്ലാത്ത ക്രട്ടങ്ങളോ 
൭ എണ്ണപ്പെടാവതല്ലാത്ത നിരകളോടം വിശ്വാസമുള്ള നി 

നെറ ജനമൊക്കെയും ആത്മികമായി യോജിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്രാ 
പ്പേന്മാരെപ്പോലെ മുമ്മടങ്ങായി നിനെ സ്തൃതിച്ചു് ഉച്ചത്തില് 

ആത്തുചൊല്ലന്നു. കോയേന വൊമറീന്. 

ധനം, ആകാഠാവും ഭൂധയും തന്െറ മഹത്വം കൊണ്ടു്... ..... 

അല്ലെങ്കില് ഗീതം. 

വാനംഭൂമി ആസകലം സ്തൂതി തിങ്ങും ......... 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവായ ദൈവമേ. നി പരിശുദ്ധനാക 
ന്നു, നിന്െറ ഏകജാതനാം പുത്രന് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. സ 
കലത്തിലും പരിശുദ്ധനായ നിന്െറ വൃഹായും പരിശുദ്ധനാ 
കുന്നു. നിന്െറ പുൃത്രന്െറ മനുഷ്വാവതാരത്താല് ലോകത്തെ 
വഴിതെററില് നിന്നും പാപത്തില് നിന്നും നി രക്ഷിച്ച. 

ലി 

പടുക്കാരന്. രക്ഷാകരമായ കഷ്ടാനുഭവത്തിനു താന് ഒരു 
ങ്ങിയപ്പോോള് തന്െറ വിശുദ്ധ കൈകളില് അപ്പം താന് 
എടുത്തു. സ്ത്ോത്രംചെയ്തു കൊണ്ടു” വാഴ് ത്തി ഒടഴശുദ്ധീകരിച്ച് 
4 ച മുറിച്ച് തന്െറ വിശുദ ശ്ലിഫന്മാക്ക് കൊടുത്തു” 
“പാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിന് ഇതു” ഗിങ്ങള്ക്കുലേണ്ടി നല്ക എ 
ന്െറ ശരീരം; ഇതു” എന്െറ ഓമ്മയ്മയി ചെയ്ത്ി൯? 
എന്നരുളിച്ചെയ്ത്ു. 

ളജനംം ആമ്മിന, 

പടുക്കാരന. അപ്രകാരം തന്നെ വീഞ്ഞില്നിന്നും വെള്ള 
ത്തില് നിന്നും കലത്തിയതായ കാസായേയും അവന് എടു 



ലി. 

ത്തു. സ്ലോത്രംചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് ഷ4തനെറ 

വിശുദ ശ്ലീഹന്മാക്ട കൊടുത്തു്” “എല്ലാവരും ഇതില്നിന്നു 

കുടിപ്പ്പി൯; ഇതര് അനേകക്കവേണ്ടി പാപമോചനത്തിനാ 

യി ചൊരിയുന്ന പുതിയനിയമത്തിലുള്ള എനെറ രക്തഠ് 

എന്നരുളിച്ചെയ്തു. 

ളജുനം. ആമ്മിന്. 

പട്ടക്കാരന്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങള് ഈ അപ്പം തിന്നുകയും, 

ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കയും ചെയ്യുമ്പോരൊക്കെയും കത്താ 

വു വരുവോളം അവന്െറ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന. 

ജനം. കത്താവ്വേ, നിന്െറ മരണത്തെ ഞങ്ങള് ഓക്കുന്നു ....... ... 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. എല്ലാവനും അവനവനെറ പ്രവൃ 

ത്തികള്പോലെ നീ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതായ. നിന്െറ് 

എഴുന്നള്ളത്തിന്െറ ഭയങ്കര അടയാളങ്ങളോടുക്രടെ, വിസ്കയ 

നീയവും അത്ഭുതകരവുമായ നിന്െറ രക്ഷണ്യവ്യാപാരവും 

ഞങ്ങള്ക്കു” മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയല്ല. ഇതു ഹേതുവായിട്ടു നി 

നെറ സഭയും നിന്െറ ഇടവകയും നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം 
1 

നിന്െറ പിതാവിനോടും പ്രാത്ഥിച്ച ചൊല്ലുന്നു. ലാബുകള് 

കാദ് ഒമറൊ. 2; 

ജനം. സര്വ. ക്തിയയള്ള പിതാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട്... ......: 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാര൯. കത്തറവേ, ബലഹിനരും പാപികളമായ നിന്െറ അടി 

യാരാകുന്ന ഞങ്ങള് നിന്നോട്ട കൃതജ്ഞതയുള്ള വരായി, സകലത്തിനുവേബാിയും 

സകലത്തിനന്െറ നിമിരതവും നിന്െറ ദയ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 

ക പരിശുദ്ധ റുഹായ്ത്കു, വേണ്ടിയുള്ള പട്ടക്കാരനെറ 
നി ക... കം യി 

രഹസ്യ അപേക്ഷ. 

പട്ടക്കാരന്. കുത്താവേ, എന്നട്ട് ദയ ചെയ്യേണമേ. എനെറമേലും 

നിന്െറ അവകാശമൊക്കെയിന്മേലും കരുണതോമന്നണമേ. നിത്യമായി നി 

ന്നില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടകയും സാരാശേപ്രകാരം നിന്െറ പുൃത്രനില്നിന്നു പ്രാ 

പിക്കയും ചെയ്യുന്ന വനായ നിന്െറ പരിശുദ്ധ റുഹായാല് നി തിരുവുള്ളമായി 

ഈ കാഴ്ചകളെ ശു ദ്ധീകരിക്കണമേ, 



ചു ച. 

പട്ടക്കാരന്, കൃത്താവേ, ഞങ്ങളോടു ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേ 

ണമേ. കത്താവേ, ഞങ്ങളോടു” ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേണമേ. 

കത്താവേ, ഞങ്ങളോടു” ഉത്തരമരുളിചെയ്തു് , ദയ തോന്നി 

ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ജനം. കുരറിയേലായിസ്റ്റോന് കുറിയേലായിസ്സ്റോ൯ . കുറിയേലായ 

സ്ന്റോന്. 

ക പട്ടക്കാരന് അപ്പും വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു” ചൊല്ലന്നു 
ഞ്ജ... 

ഈ അപ്പം നമ്മുടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെ തിരു 

ശരീരമായിരിപ്പാ൯ പരിശുദ്ധ വ൮ൃഹാ അതിനെ ശുദ്ധീകരി 

ക്കമാറാകട്ടെ. 

ജനം, ആമ്മിന്, 

പടക്കാരന് കാസാ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചെൊല്ലന്നു. ണ്ട 0 

ഈ കാസായിലുള്ള വീഞ്ഞു നമ്മുടെ കത്താവായ യേ 

ശുമ” ശിഹായുടെ തിരുരക്തമായിരിപ്പാ൯ പരിശുദ്ധ ൮ഹാ 

അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

ജനം. ആമ്മിന്, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ ഇവയില് സാബന്ധിക്കുന ഞങ്ങ 

ളെ നിന്നോടുക്രടെ ആനന്ദിക്കുന്നവരായി തീക്കേണമേ. ഞ 

ങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്യൂം 

സ്തൂതിയും സ്ലോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടുതന്നെ. ഹോശോ, , . 

ജനം. ആമ്മീന്,. 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാര൯. കത്താവേ, വേദവിപരിതങ്ങളായ ദുരുപദേഗങ്ങളോട്ട തോ 

ററുപോകാത്ത നാവു”, നിന്െറ ഇടയന്മാക്ക് നീ കയയിരിക്കേണമേ. 

ശുശ്രൂഷകന്, കത്താലേ, നാലു ഭാഗങ്ങളിലമുള്ള വിശുദ്ധസഭയെ...... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്സ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കൃത്താവേ, ഞങ്ങള്ക്കു എതിരായി ദോഷം 

സംസാരിക്കുന്ന വേദവിപരീതികളുടെ വാകളെ നീ അടയ്മ, 



ലം 

യും അവരെ മൌനമാക്കുകയും ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങള് നി 
നക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധാ ഹായ സ്തതി 
യും സ്തോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടുതന്നെ, ഹോശാ...... 

ജം, മ്മമ്മീന്൯. 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാര൯., കത്താവേ,നന്മഒ ചയ്യുന്നവക്ക് പ്രതിപകരം നല്ലന്നവരും 
പ്രയാസകാര്യങ്ങളാള് വലത്ഞിരിക്കുന്നവക്ക” രക്ഷകനും നീ ആയിരിക്കേ 
ണമേ. 

ശുശ്രൂഷകന്, കത്താവേ, വിശ്വാസികളും സത്യ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായ... 

ജു ന൭. കുരിയേലായിസ്ത്റാ൯ . 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, അഗതികളുടെ ദീരഘനിശ്വാസ 
ത്തില് നിന്നു ദരിദ്രന്മാരുടെ നിലവിളിയില് നിന്നും, ഞെ 
രുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരുടെ സങ്കടത്തില് നിന്നും ൭ഖിച്ചിരിക്കു 
ന്നവരുടെ വിമ്മിഷ്ടത്തില് നിന്നും, നീ താമസിച്ച് മൌന 
മായിരിക്കരുതേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും 
പരിശുദ്ധാ വഹായ്മചഛാ സ്തതിയും സ്തോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു 
തന്നെ. ഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മിന്,. 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാര൯, കത്താവേ, സത്യമായി നിന്നില് വിശ്വസിക്കയും സങ്കേത 
പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സകല പട്ടണത്തിനും, ദേശത്തിനും, രാജ്യത്തിനും, നീ 
ബലമുള്ള കോട്ടയായിരിക്കേണമേ. 

ക് 

ജനം, കുറിയേലായിസ്ക്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, പ്രസിഭാപ്പെട്ട സദയായ സെ 
ഫ്യോന്െറ ഗോപുരങ്ങളെ പചുററിനടന്നു" എണ്ണന്നവരെ, നീ 
ഭൂരമിപ്പിക്കയും ചിതറിച്ചുകളുകയും ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങള് 
നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്രാ വഹായ്മു,ം സ്തൂതി 
യും സ്നോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഹോശോ,,,,., 

ജനം, ആമ്മീന്ം 



വി 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, വിശുഭ്ധ കന്ൃയകുമറിയാമിനെയും നിന്െറ സേ 

വകരായ സകല വിശുദ്ധരെയും ഞങ്ങള് കാക്കുന്നു. അവരുടെ പിന്നടിയില് 

നടപ്പാന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ള വരാക്കേണമേ. 

ശശ്രുഷക൯. കത്താഃവ, ഭൂമിയിലുക്ളു സകല വംശങ്ങളില് നിന്നും. .... 

ജനം. കുറിയേലായിമ സ്ത്റാ൯. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, നിനെറ വിശുദ്ധക്കായി നിന്നാല് 

സക്ഷിക്ക പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ആ ഭാഗ്യങ്ങള്ക്കു, നി 

ന്െറ കൃപയാല് ഞങ്ങളെയും അ൪ഹരാക്കേണമേ. ഞങ്ങള് 

നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വഹായ്മു്ഛം സ്ത 
തിയും സ്കോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. 

ഹോശോ,,.... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ ഇടവകയെ നന്മായി ഭരിക്കയ്യം, ഉത്ത 

മഭക്തിയാടെ സത്ൃത്തിനെറ വഴിയില് നടക്കയും ചെയ്യുന്ന നിന്െറ കരശ്രുഷ 

പഠൊക്ക് , അക്ഷയമായ സൌന്ദര്യം നീയായിരിക്കേണമേ. 

കശ്രുഷകന്. കത്താവ്േവേ, നിഖ്യായിലും കുസ്തന്തിനോസ്പോലിസില്ം., ... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്റ്റോ൯. 

പടടക്കാര൯. കത്താവേ. ഞങ്ങള് നിന്െറ കൃപയ്യച്ഛ് മക്കളും, 
നിന്െറ ഏകജാതനാം പുത്രനു സഹോദരങ്ങളും, ആയിത്തീ 
രുന്നതിനു മുഖാന്തരമായ. നിന്െറ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉപദേ 

ശത്തോടുള്ള ചേർച്ചയിൽ നിന്നു. ഞങ്ങള് അകുന്നു തള്ളപ്പെ 

ട്ടവരായി തീരുന്നതിനു ഇടയാകരുതേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും 
നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദാ ൮ഹായ്ും സ്തൃതിയും സ്ക്ോ 

തൂവും കരേറവവാനായിട്ട തന്നെ. ഹോശോ...... 
നം. ആമ്മീന്ം 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവ്വേ, നിന്െറ ഏകജാതനാം പുത്രന്െറ മരണത്താല് 

രക്ഷിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നവരായ സകല വിശ്വാ സികളെയ്യം, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവ 

നും പൃണ്യപ്പെടത്തുന്നവനുഃ നിയായിരിക്കേണമേ. 

ശുശ്രഷകന്, കമ്താവേ, സത്യവിശ്വാസത്തില് മരിച്ചു”... .... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്റസ്റോന്-_കുറിയേലായിസ്ത്റോന്-_കുറിയേ._ലായി 

സ്റ്റോൻ, . 
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പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്നാല് മരണത്തില് നിന്നു ഞ 

ങ്ങള് രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും, പാതാളത്തില് നിന്നു് ഞങ്ങള് 

വിടുവിക്കു പ്പെടുകയും, പൊടിയില് നിന്നു” ഞങ്ങള് കുടഞ്ഞെ 

ടക്ക പ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോള്, നിന്െറ ഏകപൃത്രന൯െറ കപ 

ഞങ്ങളുടെമേല് ശക്തിപ്പെടുമാറാകേണമേ. അവന് മുഖാ 

ന്തരം അനുഗ്രഹങ്ങളും പാപമോചനവും കണ്ടെത്തുവാന്, അ 

വനില് മാത്രം ഞങ്ങളും ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെത്തുലോസെ 
ഒപ്പിലാ൯. 

ജനം. ദൈവമേ, മനസ്സോടും മനസ്സ കൂടാതെയും... ... 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാര൯, ദൈവമേ, വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും 

നിനക്കു പ്രത്യക്ഷ മായിട്ടുള്ള, രഹസ്യയവ്യം പരസ്യവുമായ ഞങ്ങളുടെ സകല പി 

കളെയും നീ നീക്കി പരിഫരിക്കേണമേ 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, പൊതുവിലുള്ള ഉയിപ്പ്റിന്െറ പു 

തുക്കത്തോടുക്രടെ, ആത്മികമായ ആ നിനെറ രാജ്യത്തിലെ 
ആനന്ദത്തിന്. നിന്െറ കപമുലം ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയു 
കള വരാക്കേണമേ. സകലത്തിലും ബഫഹ്ുമാനമള്ളതും വാ 

പ്പെട്ടതുമായ നിന്െറ പരിശുദ്ധ നാമം, ഞങ്ങളുടെ കത്താ 

വായ യേശൃുമ് ശിഹായുടെയും നിനെറ വിശുദ്ധ വൃഹായുടെ 

യും നാമങ്ങളോടുക്രടെ, സകലത്തിലും എന്ന പ്രകാരം ഈ 

ശുശ്രൂഷയിലും, മഫത്ചീകരിക്കപ്പെട്ട് പുകഴ് ത്തപ്പെട്ട പ്ര 

ബലീകരിക്ക പ്പെടുമാറാകണമേ. ഫഹോശോ...... 

ജനം: ആമ്മീന്,. 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരി 

ക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ശുശ്രുഷക൯, ദൈവം ഇരുന്നപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു... .,. .,. 



ചം 

രണ്ടാമത്തെ ൨ശ മാ, 

ട്% പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട തിരിഞ്ഞു നിന്ന് 
ത അനന്ത തയലന്യവടമ്യാഡായയയയ്റായയയ യയാ യായായായടായയഷയ സന യ ഗയ നയ ജ്ായയനയയയ്യവ്തയനയം -ം അര്തയനനയയ 

ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു” പറയേണ്ടതു”. 
[ന തിയതിയിലെ തിനി നിന്നി 

മഹാ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശ്ുമ് ശി 

ഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങള്, , എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ, നി 
ങ്ങളോടെല്പാവരോട്ടാക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവാട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

& ഇവിടെ പട്ടക്കാരന് അപ്പം മു ിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനം നടത്തുന്നു. 
അ പയമ്ങതാനു വാ. മാജ്ത്തറയ്താ്തയോനാഗസ അബ ന൪ ന്ജാജ്ത്തായയവവരായായയന ചട ത്തം 

ശുശ്രൂഷകനും ജനവുംകൂടി ലൃത്തിനിയായോ ഗീതമോ ചൊല്ലണം. 
നിന്നി 

തതതത്തെത്തു 

(മാര യാക്കോബിഗെറ കുര്ബാനക്രമം പുറം 37-41) 

മ ശൃംഷക൯, സകലത്തിന്െറയും ഉടയവനായ ... ... 

നം. അരഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ചത്താവേ, നിറ തൃക്കൈയില്.... 

ഇവിടെ മൌനമായി പ്രനത്ഥിക. ന്നതിന് അവസരം എട്ടക്കാം. 

ജന്മദിനന്തോത്രം. പ്രമത്ൃക പ്രാത്ഥനകള്, 
പാര്ത്ത് പം... പ്പാട് 

കത്താവിനന്െറ പ്രാത്ഥനയ്ത്ക് മുന്പുള്ള അപേക്ഷ. 
നിന്നാ 

പട്ടക്കാര൯. കരുണകളുടെ പിതാവാം ദൈവമേ, നിക്കം 
ലേക്കു ഞങ്ങള് ശബ് ദമുയത്തി നമസ്തൃരിച്ചു, സ്വശ്രൂസ്ഥനാ 
യ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്നു പ്രാത്ഥിച്ചു ചൊല്പവാനായി, 
ഞങ്ങളുടെ വായ്മുളെയും അധരങ്ങളെയും നീ തുറക്കേണമേ. 
ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങള്കെ 
യും നി ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ബോധങ്ങളെളെയും 
നിരൂപണങ്ങളെയും തവടിപ്പാക്കേണമേ. സ്വശ്ശസ്ഥനായ 
ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ...... 

ജനം. തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ....... 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ഞങ്ങള്ക്കു ദോഷം ചെയ്യുന്നവ 
യും നഷ്ണം വരുത്തുന്നവയുമായ സകലത്തെയും, ഞങ്ങള്ക്കു 
ഗുണം ചെയ്യുന്നവയും ആദായം വരുത്തൃന്നവയുമായി, ഞങ്ങ 
കില് നീ രൂപാന്തരപ്റെടുത്തേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നി 



ലിലി 

ന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്് സ്തൂതിയും സ്യ്ോത്ര 

വും കരേറവവാനായിട്ട തന്നെ, ഫോശോ,.. 

ജനം, ആമ്മിന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധനം ഉണ്ടായി 

രിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അന ഗ്രഹിക്കു 

ന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ... 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ സകല കൃപകളും., നി 

നെറ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും, നിന്െറ സകല നല്വരങ്ങ 

ളും, നിന്െറ സഭയുടെയും ഇടവകയുടെയും ആടുകളുടെയും 

മേല്, വന്ന് ആവസിച്ച് ചിന്തപ്പെടുമാറാകണമേ. ഞങ്ങള് 

നിനക്കും നിന്െറ ഏകപൃത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മ്്ാ സ്തൂതി 

യും സ്ക്ലോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഹോശോ, 

ജനം. ആമ്മിന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരി 

ക്ക ട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

മുന്നാമത്തെ ൨ശ മാ. 
ന 

ക പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറഠോട്ട തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ജനത്തെ 

അനുഗ്രഹിച്ചു പറയേണ്ടതു”. 

വിശുദ്ധിയുള്ളതും മഹത്വമുള്ളതും, സ്ൃഷ്മിയല്ലാത്തതും 

സ്വയംഭവായതും., ആദ്യന്തമില്ലാത്തതും, വന്ദ്യമായിരിക്കുന്ന 

തുംംതത്വത്തില് ഏകമായിരിക്കുന്നതുംആയ ത്രിത്വത്തിന്െറ 

കപയും 24 അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ. നിങ്ങ 

ളോടെല്ലാവരോടടംക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദ 4 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കുടെയയം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിരമഭ്ധിയും 

മഹത്വവും ഉള ദഗ്രത്വമേ.,...... 



ശി 

മശ്രഹഷകര്. നാം ഭയത്തോട്ടം വിറയലോപ്ും സൂക്ഷിക്കണം. 

ജനം. കത്താവേ, ദയതോന്നി ഞങ്ങളുടെമേല് .അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

൭ ഇവിടം മുതല് സ്ക്ലോത്രപ്രാത്ഥന വരെയുള്ളതു് 

(മാര യാക്കോബിനന്െറ കര്ബാനക്രമം പുറം 44-61) 

സ്ത്ോത്രപ്രാ താന. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ ഏകപുത്രന്െറ തിരു 
ശരിര രക്തങ്ങളാകുന്ന, ഈ ദൈവിക ദാനത്തിനു ഞങ്ങളെ 
യോഗ്യതയുള്ള വരാക്ക! തീത്ത, ആ നിന്െറ കൃപയ്യഛ” ഞ 
ങ്ങള് സ്ല്ലോത്രം ചെയുന്നു. അവ൯ മുഖാന്തരം, അവനോടും 
നിന്െറ വിശുദ്ധ വൃഹായോടടംക്രടെ സ്തൂതിയും ബഹുമാനവും 
ആധിപത്യവും നിനക്കു യോഗ്വമായിരിക്കുന്നു. ഹേോ:ശോ... 

ജനം. ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ. 

ജനം നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കു 
ന്നവ നായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും........ ... 

പട്ടക്കാരന്, ഞങ്ങള്ക്കു നാശമില്ലാത്ത ആഹാരമായി തീ 
രുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങിവന്നു, സ്വഗ്ലീയ അപ്പുമായ മശിഹാ 
തമ്പുരാനേ, രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നകൂളത്തിങ്കല് കെടാത്ത അ 
ഗ്നിക്കു ഞങ്ങള് ഇരയായി തീരരുതേ. നിനക്കും നിന്െറ 
പിതാവിന്നും പരിശുദ്ധാ വൃുഹായ്യ്്ാ സ്തൂതിയും സ്ന്ോത്രവും ക 
രേറവവാനായിട്ട തന്നെ. ഫഹഫോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന് ബാറെക്മാര്, 

4 ഫഹൂത്താമാ മുതല് ശേഷം ഭാഗങ്ങള് 
(മാര് ധാക്കോബിനന്െറ കര്ബാനക്രമം വുരം 68-67) 



മാര് പത്രോസ് ശ്ര്രിഹായുടെ 
. എന്നു പറയപ്പെടുന്ന 

ഗഷരബാനമക്രമം. 

സമാധാനത്തിനെറ പ്രാത്ഥന. 

പടുക്കാനേ. സമാധാനത്തിന്െറ ദൈവവും. നിരപ്പ്പിന്െറ 

നാഥനുമായ കത്താവേ., നിന്െറ സ്നേഹത്തിരുനിന്ന ഥേ 

ദിക്കപ്പെടാത്ത ശ്വാസത്താര, വഞ്ചന ക്രടാത്ത ചുംബന 

മുലം, തകി! തമ്മില് സ്വീകരണം ചെയ്താന് ഞങ്ങള് 

ക്കെല്ലാവക്കം കൃപ നല്കി, ഞങ്ങളെ യോഗ്വതയുള്ളവരാ 

ക്കേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപൃത്രന്നും പരി 

ശുദ്ധവഹാഡ്യ്ാ സ്തൂതിയും സ്നോത്രവും കരേറ൨൦. ഫോശോ... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായി 

രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ശുശ്രൂഷകന്. നമ്മുടെ ദൈവമായ കത്താവിനെറ സ്നേഹത്തായ്.......... 
ര, 

കു ഇവിടെ തമ്മില് തമ്മിരു കൈകസൂരി കൊട്ടക്കണം. 
നി 

അന്യോന്യം കൈകസുരി കൊണ്ടു തിരതവോളം ജനം താണ സ്വരത്തില് 
ജാം അര മന ത മറാത്ത നി 

മചത്തിച്ച ചൊല്ലേണ്ടതു' 
യാ നിനി 

ജനം. മ്ശഗിഹാതമ്പുരാന്െറ സ്നേഹവും സമാധാനവും സ്വാ... മം 

ക എല്ലാവരും കൈകസുൂരി കൊണ്ടു തീന്നദശഷം 
൭൨ നാവായ നയ. അത്ത നന 

തശ്രംഷകന്. സഹോദരന്മാരേ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ......... 

ജനം. ശകൃപയുമ്ള ഞങ്ങതുടെ കത്മാവും ദൈവവുമേ...... 

ക കൈകസുൂരിക്കു ശേഷമുള്ള പ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമായ കത്താവേ., ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്ക 

ളൂട്രെയും ശരീരങ്ങളുടെയും കഴുത്തുകളെളെ., നിങ്കലേക്കും .നി 

മെറ മു൯പാകെയും ഞങ്ങള് വണക്കിയിരിക്കുന്നു. നീ 
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സകലത്തി ന്െറയും സഹായിയും സങ്കേതസ്ഥലവും ആക 

കൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതയ്യക്ഛ് വാഴ് വുകളും സഹായ 
വും നിന്നില് നിന്നു ഞങ്ങള് പ്രാപിക്കുമാറാകണമേ. ഞ 
ങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധാ വൃഹായ്യ്ഛം 
സ്തൃതിയും സ്ക്ോത്രവും കരേറ൨ാഠ. ഫഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മിന, 

പട്ടക്കാരന്. ക്ത്താവേ, ഇപ്പോഴും തിരുമഖം ഞങ്ങളുടെ 

മേരു പ്രകാശിപ്പിക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നു 
സകല ശത്രുക്കളില് നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ. ഞ 
ങ്ങളുടെ സകല ലംഘനങ്ങളെയും മായിച്ചു ക്ഷമിക്കയും 
ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും 
പരിതുദ്ധവൃഹായ്യം സ്തൂതിയും സ്യ്ോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു 
തന്നെ. ഫഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

ത ശൃൃഷകന്, സഹോദരന്മാരേ, നാമെല്ലാവരും രംഗിയോട്ടം ഭയ 
ത്തോടും... 

കു വട്ടക്കാര൯ ശോാപ്പപാ എടുത്തു മാററിക്കൊണ്ടു്.__ ധ്യാനം, നടനായി ണ്ട വിത്തം ടം 
ഇസ്ധായേലിന്െറ പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങള്ക്കു ജലനദികളെ ഒഴുക്കിയ ആ 

തിക്കല് പാറ നീയാ മുന്നു. പണിക്കാര് നിരസിച്ച ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ടതും 
വിലയേറിയതുമായ ആ തീക്കല്പാറയും നീയാകുന്നു. 

കം വട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറഠോട്ട തിരിഞ്ഞുനിന്നു” റ൮ശ്മാ ചെയ്തുകൊണ്ട് 
ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പറയേണ്ടതു”, 
നെ്ാത്തത്തത്തു 

ഒന്നാമത്തെ ൨ശ് മാ. 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ സ്നേഹവും &% ഏകപുത്ര 
ന്െറ കൃപയും 4 പരിശുദ്ധ ൮ഹായുടെ സംസഗ്ഗുവും സഫ 
വാസവും 124 എനിക്കു് പ്രിയമുള്ളവരേ! നിങ്ങളോടെല്ലാവ 
രോടും ക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

നം. നിന്െറ ആമ്മ്വധവാട്ട ശുടെയ്ും ഉ ഞ്ടലവയിരിക്കട്ടെ, 
ര് 



൭8... 

ക പട്ടക്കാരന് തന്െറ കൈകളെ ഉയത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലേണ്ടതു”. 
താനാ 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ വലഭാഗത്തു്, മ ശി 

ഹാതമ്പയരാ൯ എഴുന്നമ്ളിയിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തില്, 

ഈ സമയത്തു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോധങക്ങട.9 വി 

ചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. 

ജനം. ദൈവമായ കമത്താവിങ്കല് അവയാകുന്നു. 

പട്ടക്കാര൯. പിതാവും പുത്രനും വിശുദ്ധ ൃൃഫായുമായ സ 

ത്ര്യൈക ദൈവത്തെ വന്ദിക്കുന്നതും സ്തൂതിക്കുന്നതും 

ജനം. സത്യമായിട്ടു യോഗ്യവും ന്യായവയമാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. മാലാകമാരോടും റാബേമാലാകമാ 

രുടെ ക്രട്ടങ്ങളോടും കരടി, സ്തൂതിയുടെ ശബ്ദുങ്ങളാല് ഞങ്ങള് 

ശബ്ദുമുയത്തി ആത്തുചൊല്ല] നിന്നെ സ്ത്ൃതിക്കുന്നു. മഡ്! 

നാന് വൊമറിനാന്. 

ജനം. ആകാശവുംഭ്മിയ്യം തന്െറ മഹത്വം കൊണ്ട്... .. . 

അല്ലെങ്കില് ഗിതംം. 

വാര ഭൂമി ആസകലം സ്തൂതി തിങ്ങും... ..... 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നി പ.ംിഗു ദ്ധനും കരുണകള് ധാരളമുള്ളവനു 

മാകുന്നു. എന്തെന്നാല് നിന്െറ മനുഷ്യസ്സേഹത്താല് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷന്ത്രറയീട്ടു 

നിന്െറ പുത്രനെ നീ ലോകത്തിലേക്കു അയഞ്യയും അവന് വിശുദ്ധ കനൃകമറി 

യാമ്മില് നിന്നു ജഡം വരിക്കയ്യം ചെയ്ത. 

പട്ടക്കാരന്. ഞങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാനും. 

സന്ധ്വാസമയത്തുളള പെസഹായെ പൃത്തിയാക്കുവാനും തിരു 

വിഷ്ടമായപ്പ്പോള് തന്െറ തൃക്കൈകളില് അപ്പം എടുത്തു. 

സ്ക്ലോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടു വാഴ്ത്തി 14 ശുദ്ധീകരിച്ച 12 724 

മുറിച്ച് തെറ വിശുദ്ധ ശ്ലീഫന്മാക്ക് കൊടുത്തു. “വാങ്ങി 

ഭക്ഷിപ്പി൯ ഇതു" നിങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നലുയന്ന എനെറശ 

രീരഠ; ഇതു” എന്െറ ഓാമ്മയ്ക്ലായി ചെയ് വിന്” എന്നരു 

ളിച്ചെയ്മ. 

ജനം. ആമ്ധിന. 
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പട്ടക്കാരന്. അപ്പകാരം തന്നെ മന്തിരി രസത്തില് നിന്നും 

വെള്ളത്തില് നിന്നും കലത്തിയതായ കാസായേയും അവന് 

എടുത്തു. സ്ത്രോത്രം ചെയ്തി” വാഴ് ത്തി 2. ശുദ്ധീകരിച്ചു ജ്; ഒ 

തന്െറ വിശുദ്ാശ്ശീഫന്മാക്ക കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഇതില് 

നിന്നു കടിപ്പിന്൯; ഇതു” അനേകക്ട വേണ്ടി പാപമോചന 

ത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയനിയമത്തിലുള്ള എന്െറ 

രക്താ? എന്നരുളിച്ചെയ്യ. 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങള് ഈ അപ്പും തിന്നുകയും, 

ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കത്താവു 

വരുവോ അവന്െറ മരണത്തെ പ്രസ്താവി കടന്നു. 

ജനം. കത്താവേ നിന്െറ മരണത്തെ ഞങ്ങള് ഓാക്കുന്നു ......... 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, രക്ഷാകരമായ നിന്െറ വരവിനെ 

യും രണ്ടാമത്തെ നിനെറള്്എീഴുന്നള്ളത്തി നെയും ഞങ്ങള് ഓക്ു 

ന്നതായ ഈ സമയത്തു്. നിന്നോടു ഞങ്ങള് അപേക്ഷിച്ച് 

പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. നിതിമാന്മാരുടെയും പാപികളുടെയും പരി 

ശോധനകഴിക്കുന്ന ന്വായവിസ്താരത്തി നെറ ഭയങ്കരവും'സാദ്ര 

മജനകവുമായ ആ നാളില്, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്ക്കു തക്ക 

വണ്ണം ഞങ്ങളോടു ചെയ്യരുതേ ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങള്ക്കു 
തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളോട് പ്രതിപകരം ചെയ്യുകയും അരുതേ. 

ഞങ്ങളുടെ തിന്മകളും അകൃത്യങ്ങളും ഹേതുവായി ദണ്ഡിപ്പി 

ക്കപ്പെടുവാനും അതി വേദനപ്പെടുവാനും ഞങ്ങള്ക്കു” സംഗ 

തിയാകരുതേ. എന്നാലോ കത്താവേ. ദയതോന്നി ഞങ്ങളെ 

അനുഗ്രഹിച്ച് , ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിരുനിന്നു തിരുമുഖം തി 

രിച്ച് ഞങ്ങള്ക്കു്" സഹായം ചെയ്യുണമേ. ഇതു ഹേതുവായി 

ട് നിന്െറ സഭയും ഇടവകയും നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം 

നിന്െറ പിതാവിനോടും പ്രാത്ഥിച്ചു പറയുന്നു. ലാബൃക 
കാദ് ഒമറോ. 

ജനം. സര്വ്ൃവശമ്തിയുത്ള പിതാവായ ദൈവധേ, ഞങാളോഴ......... 
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ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, ബലഹീനരും പാപികള മായ നിന്െറ ദാസ 

രായ ഞങ്ങളും നിന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ടു്, സകലത്തിനു വേണ്ടിയും സകലം 

നിമിത്തവും നിന്െറ ആര്ദ്രതയെ പൃകഴ്ത്തികൊള്ളുന്നു. 

ക പരിശുദ്ധ വുഹായ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പട്ടക്കാരനന്െറ 
ം.പലംപിംംി 

രഫസ്യ്യ അപേക്ഷ. 

ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച്, പ 

രിശുദ്ധനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയമായ നിനെ റുഹായാല്, ഈ കാഴ്ചകളെ ഗു 

ദ്ധീകരിക്കേണമേ. അവന് എന്നെ സഹായിച്ചു പു ണ്യപ്പെടുത്തു മാറാക ണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ഞങ്ങളോട്” ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേ 

ണമേ. കത്താവേ., ഞങ്ങളോട് ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേണമേ. 

കത്താവേ., ഞങ്ങളോട്ട് ഉത്തരമരുളി ചെയ്തു്, ദയ തോന്നി 

ഞങ്ങളുടെ മേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ജനം, കുരിയേലായിസ്ക്റോന് [ന കറിയേലായിസ്സ്റോന് --- കുറിയേലായി 

സ്സ്റോ൯, 

ക്ല പട്ടക്കാരന് അപ്പും വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു. 

ഈ അപ്പും നമ്മുടെ കത്താവേശുമ് ശിഹായുടെ തിരു 

ശരീരമായിരിപ്പാ൯ പരിശുദ്ധ ഫാ അതിനെ ശുദ്ധീകരി 

ക്കുമാറാകട്ടെ. 

ജനം, ആമ്മീന്, 

ക പട്ടക്കാരന് കാസാ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു. 

ഈ കാസായിലുള്ള വീഞ്ഞു” നമ്മുടെ കത്താവായ യേ 

ശുമ് ശിഹായുടെ തിരുരക്തമായിരിപ്പാ൯ പരിശുദ്ധ വൃഹാ 

അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

ജനം. ആമ്മിനന്ം 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. ഇവയില് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 

വരുടെയും ആത്മാക്കളെയും ' ശരീരങ്ങളെയും, സകല മാലിന്യ 

ങ്ങളില് നിന്നും വെടിപ്പാക്കേണമേ. അവരുടെ പാപങ്ങളെ 

മോചിച്ചു, നിത്വജീവനു അവരെ അവകാശികളാക്കി തീക്ക 



ഇ പി 

യും ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപൃത്രന്നും 
പരിശുദ്ധ വൃഹായ്യൂം സ്തൂതിയും സ്തോത്രവും കരേറവവാനായി 
ടുതന്നെ. ഫോശോ...... 

ജനം. ആമ്ധിന്. 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്ക ര൯. കത്യാവേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയും യാചനയും കൈക്കൊ 
ണ്ട്, നിന്െറ ജനത്തിനു നിരപ്പും നിന്െറ ഇടവകന്ത്കു സമാധാനവും പ്രദാനം 
ചെയ്യേണമേ. സത്യ ഇടയന്മാരായ എല്ല മേല്ലട്ടക്കാരെയും പട്ടക്കാരെയും ശെ 

ൽ [ മ്മാശന്മാരെയും നീ കാതു. കൊണ്ടു , സഭാസംബന്ധമായ ശുശ്രുഷകളില് ഏര് 

പ്ലെട്ടിരിക്കുന്ന നിന്െറ സകല ചെൈദികഗണത്തേയയം നി സഹായിക്കേണമേ. 

ശൃശ്രുഷകന൯. കത്താവേ, നാലുഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വിശുദ്ധ സഭധെ...... 

ജനം, കുറിഭയലായിസ്കറ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കൃത്താവേ. നിപുണതയുള്ള ഭരണക്കാരായിരി 

പ്യാ൯ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണമേ. അവര് ഞങ്ങള്ക്കു 
വേണ്ടിയും നിന്െറ സകല ജനത്തിനുവേണ്ടിയും നി 
രന്തരം പ്രാത്ഥിക്കുന്നവരായി തീരേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും 
നിനെറ ഏകപ്പത്രന്നും പരിശുദ്ധാ ൮ൃഫായ്മ്ഛാ സ്തൃതിയും സ്നോ 
തരവും കമേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഫഹോശോ......' 

ജനം. ആമീന്, 

ധ്യാനംം 

പട്ടക്കാരന്" കത്താവേ, ഞങ്ങള് ഓര്പ്പ്ാനായി ഞങ്ങളെ നീ ഏല്പ്പി 
ച്ചിട്ടള്ള എല്ലാവരെയും ഓര്പ്പാ൯ ഞങ്ങളെ ന യോഗ്യതയുള്ള വരാക്കേണമേ, 

ശു ശ്രുഷകന്. കത്താവേ, വിശവാസികളം സത്യ ക്രസ്ല്്യാനികളുമായ... 

ജനം. കുറിയേലായിമറ്ര്രാന്. 

പട്ടക്കാര൯. കത്താവേ. നിന്െറ വിശുദ്ധ സഭയെ സഹാ 
യിക്കുന്ന ഏവരെയും നീ ഓത്തുകൊള്ളേണമേ. പിശാചുക്ക 
ളുടെയും ദുഞ്ജനങ്ങളുടെയും സകല ദ്രോഹത്തില് നിന്നും അവ 
രെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു”, നീ അവക്ക് മറയും സങ്മേതസ്ഥാനവും 
ആയിരിക്കേണമേ. എന്തെന്നാല് സകലരുടെയും രക്ഷകന് 
നീയാകുന്നുവെല്ലൊ. നിനക്കും നിന്െറ ഏകപ്ത്രന്നും പ 
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രിശുദ്ധ റംഹായ്മഛം സ്തൂതിയും സ്ലോത്രവും ഞങ്ങള് കരേറവന്നു. 

ഘോശോ....;. 

ജഗം. ആമ്മീ൯ം 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാര൯. കത്താവേ, വിശ്വാസികളായ സകല ഭരണാധികാരികളെ 

യ്യം നീഓത്തു കൊള്ളേണമേ. നിന്െറ ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമാധാന ചി 

ന്തകള് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളില് നീ ഉണത്തേണമേ. 

ശുശ്രംഷകന്. കത്താവേ, എല്ലാ ഭരണാധികാരികള്ക്കും രാജ്യത്ത 

ജ്ഞന്മാക്കും......... 

ജനം, കുറിയേലായിസ്റസ്റോ൯. 

പട്ടക്കാരന്. കൃത്താവേ., ഞങ്ങളുടെമേൽ ഭരണം ചെയ്യുന്ന 

വരുടെ മനസ്സുകളെ സാന്ത്വനപ്പെഴുത്തേണമേ. അസൂയാലു 

ക്കളുടരെയും ശത്രുക്കളുടെയും കൈയില്നിന്നു ഞങ്ങളെ വിണ്ടു 

കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങള്നിനക്കും നിന്െറ ഏക 

പുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വ൮ൃഫായ്യ സ്തൂതിയും സ്ക്ോത്രവും കരേറവ 

വാനായിട്ട തന്നെ. ഫോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാര൯., കത്താവേ, വിശുദ്ധ കന്ൃകമറിയാമ്മിനെയ്യം പ്രവാചക 

ന്മാരെയും ശൂ്ീഹന്മ:രെയും സഹദേന്മാരെയും മൌദ്യറനമ്മാരെയ്യം സകല പരി 

ശുദ്ധന്മാരെയും ഞങ്ങള് ഓാക്കുന്നു. 

ം ശുശ്രൂഷകന്. കത്താവേ ഭൂൃമിയിലുകൂള സകല വം ശങ്ങളില്നിന്നും ..... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്റ്സറോ൯. 

പട്ടക്കാരന്ം കത്താവേ., അവരോടു ക്രടെയുള്ള അവകാശ 

ത്തിനും ഓഫരിക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കേണമേ. 

അവരോട ക്രടെയും അവരുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങള് നിനക്കും 

നിന്െറ ഏകപൃത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മ്ഛാ സ്തൂതിയും സ്ത്റോ 

തൂവും കരേറവവാനായിട്ടു തന്നെ, ഫോശോ,..., 

ജനം. ആമ്മീന്, 



റ് 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാരന്. കുത്താവേ, ശുഭ്ധിമാന്മാരായി വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാ 

പുണ്യ പിതാക്കന്മാരെയും മല്ലാന്മാരെയും ഞങ്ങള് ഓാക്കുന്ന. അവരുടെ പിന്ന 

ടിയില് നടപ്പാന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ള വരാക്കി തീക്കേണമേ. 

ശശ്രയഷക൯., കത്താ, നിഖ്യായിലും കുസ്തന്തിനോസ്പോലീസില്ം 
നി 

ളുനം. കുറിയേലായിസ്സ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കൂത്താവേ, ഭൂലോകമൊക്കെയും നിന്െറ സു 
വിശേഷത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കയും, സത്വവിശ്വാസ 

ത്തില് നിനെറ വിശുദ്ധ സഭയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെ 
യ്ക്ിട്ടുളുള എല്ലാവരെയും ഞങ്ങള് ഓക്കുന്നു. അവരെപ്പ്യോലെ, 
നിന്െറ സ്നേഹത്തില് സ്ഥിരപ്പെടുവാനായിട്ട ഞങ്ങളെയും 

നി ശക്തിപ്പെടുത്തേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏ 
കപൃത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഫാഷ്യ സ്തൃതിയും സ്ന്ോത്രവും കരേറവ 

വാനായിട്ടു തന്നെ. ഫോശോ..... 

ജനം, ആക്മീന്, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കര൯ന്. ൧ത്താവേ, ബലഹീനരായ ഞങ്ങള് നിനക്കു് അണന്ക്ന്ന 

ഈ ശൃശ്രുഷയെ നീ കൈക്കൊക്ളേ ണമേ. 

ശുശ്രഷക൯. കത്താവേ, സത്യവിശ്വാസത്തില് മരിച്ചു. ........ 

ജനം. കുറിയേലായിസ്റ്റോ൯ . കുറിയേലായിസ്ക്റോന് --- കുറിയേ--ലായി 

സ്റ്റോ൯. 

പട്ടക്കാരൻ. മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കത്താവേ,ഞങ്ങളുടെ 
സകലവിധ അമാഗ്ലങ്ങളെയും ലംഘനങ്ങളളെയും ഞങ്ങളോടു 
നീ ക്ഷമിക്കേണമേ. സത്വവിശ്വാസത്തില് തങ്ങളുടെ ഞു 

യുസ്സിനെ പുത്തിയാക്കീട്ടുള്ളവരെപ്പ്പോലെ, അബ്രഹാമിന്െറ 
മാവ്വില് ഞങ്ങളെ ഇരുത്തേണമേ. യേശുമ്ശിഹായായഞ്ഞ 
ങ്ങളുടെ കത്താവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്നവനുല്ലാതെ.,പാപ 
ങ്ങളിര നിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ൯ ആരുമില്ലേ. അ 
വനെറനിമിത്തം അനുഗ്രഹങ്ങളും പാപമോചനവും കണ്ടെ 
ത്തുവാൻ, അവനില് മാത്രം ഞങ്ങള് ശരണപ്പെടുന്നു. മേത്തു 
ലോസെ ഒപ്പിലാന്, 



പി 

ജനം, ദൈവമേ, മനസ്സോടും മധസ്സ്സ കൂടാതെയ്യം...... 

ധ്യാനം 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമായ കത്താവേ, വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്ര 

വൃത്തിയിലും നിനക്കു പ്രത്യക്ഷമായിട്ടള്ള പരസ്യങ്ങളും രഫസ്യയങ്ങളുമായ ഞ 

ങ്ങളുടെ പിഴകളെ നീ പരിഹരിച്ചു മായിച്ചുകളുയേണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. നിന്െറ ദാസന്മാരുടെയും ദാസി 

മാരുടെയും രഫഹസ്വവും പരസ്വവുമായ തെറവകളെയും ഭോ 

ഷത്വങ്ങളെയും നീ ക്ഷമിച്ചു” പരിഫമരിച്ച് നിന്െറ മുന് 

പാകെയുള്ള ലജ്ജയില് നിന്നു ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വീ 

ണ്ടുകൊള്ളേണമേ. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട തിരുനാമം, ഞങ്ങ 

ളുടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെയും നിന്െറ വിശുദ്ധ 

വൃഫായുടെയും തിരുനാമങ്ങടോടുക്രടെ, ഞങ്ങളാലും ഞങ്ങള് 

ക്കുവേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ നിമിത്തവും, മഫത്വീകരിക്കപ്പെട്ട 

പുകഴ് ത്തപ്പെടുമാറകണമേ. ഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മിന്൯ 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവേക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരി 

ക്കട്ടെ. 
ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കമട്ട. 

ശുശ്രഷകന്, ദൈവം? ഇരുന്ന പ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു ...... 

രണ്ടാമത്തെ വ൨ശമാ. 

കൂ പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട തിരിഞ്ഞു നിന്നു് 
പി 

ജനത്തെ അവഗ്രഹിച്ചു പറയേണ്ടു”. 
അന്ത ത അതിത്തിരി 

മഹാ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശ്രമ' ശി 

ഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങള്. 24 എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ, നി 

ങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ക ഇവിടെ പട്ടക്കാരന് അപ്പം മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനം നടത്തുന്നു. 
[അളം 

രില് ക 

ശുശ്രഷകനും ജനവും കൂടി ലൃത്തിനിയാദയാ ശീതമോ ചൊല്ലണം 

(മാര് യാക്കോബിനെറ കുര്ബാനക്രമം പുറം 31 - 91) 



പുട 

തശ്രയഷക൯. സകലത്തിന്െറയും ഉടയവനായ....... 

മനം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താവേ, നിന്െറ തൃക്കൈയില്...... 

പട്ടക്കാരന്. ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തു 
ന്നവനും, ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു മൈര്യപ്പെടുത്തുന്നവ 
നുമായ പിതാവായ ദൈവമേ. ഞങ്ങള് നിന്നോടപചേക്ഷി 
ക്കുന്നു. അന്വയായത്തിനെറയും ദുഷ്ലതയുടെയും പാപത്തിന്െറ 
യും, സകല മലിനതകളില് നിന്നും ഞങ്ങളെ വെടിപ്പാക്കേ 
ണമേ: പാപികളായ ഞങ്ങള് തിരുസന്നിധിയില് കഴിക്കു 
ന്ന ഈ ശുശ്രുഷയെ നി കൈക്കൊള്ളേണമേ. ഏക മന 
സ്സ്ോടെ ഞങ്ങള് സ്വഗ്ലൂസ്ഥനായ പിതാവേ, എന്നു ഉച്൮ 
ത്തില് പ്രാത്വഥിച്ചു ചൊല്ലുന്നു. സ്വഗ്ലസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ 
പിതാലേ........ 

ജനം, തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ.... ... 

പട്ടക്കാരന്. ദയാലുവായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ. പരീക്ഷ 
യെ സഹിപ്പാ൯ ഞങ്ങള്ക്കു പ്രാഫ്തരിയില്ലായ്കകു കൊണ്ടു”, പരീ 
ക്ഷകളുടെ പരിശോധനയ്യു് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പ്ിക്കരുതേ: 
എന്നാലോ ബഹുലമഃയ നിന്െറ കരുണയി൯പ്രകാരം, കോ 
പപരമായ സകല ശിക്ഷയില് നിന്നും ഞങ്ങളെ വീണ്ടു ര 
ക്മിച്ചുകൊള്ളേണമേ. എന്തെന്നാല് ആധിപത്യവും രാജ്യ 
വും നിനേറതാകുന്നുവെല്ലെൊ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ 
ഏകപൃത്രന്നും വിശുദ്ധ വൃഹായ്യല്ലം സ്തൂതിയും സ്തോത്രവും ക 
രേറവന്നു. ഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്, നിങ്ങള്കക്കല്പാവക്കും സമാധാനമണ്ടായിരി 
ക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ; അനുഗ്രഹി 
ക്കുന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ 

പട്ടക്കുരന്, ദൈവമായ കത്താവേ, തിരുമു൯പാകെ 
തങ്ങളെ ആത്മാക്കളുടെയും ശരീരങ്ങളുടെയും തലക 



ചം... 

ളെ കനിച്ച് നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന, ഈ നിന്െറ ദാ 

സന്മാരെയും ദാസിമാരെയും നീ വാഴ് ത്തേണമേ. അനുഗ്രഫ 

ങ്ങള്ക്കും പാപമോചനത്തിനും അവരെ നി യോഗ്യരാക്കേ 

ണമേ. അനുഗ്രഹങ്ങള് ധാരാളമുള്ളവനും സകലവും കഴിവു 

കള വനും നീയാകകൊണ്ടു്, ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏ 

കപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്യൂച്ഛാ സ്തൂതിയും സ്യ്ലോത്രവൃയം കരേ 

റവന്നു. ഫഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായി 

രിക്കട്ടെ, 

ജനം. നിന്െറ ആത്ലചാവോടകൂടെയ്യം ഉണ്ടായിരിക്കടെ, 

മുന്നാമത്തെ ൨ശ മാ. 

പടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറേട തിരിഞ്ഞു നിന്ന് 
ന് 

ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പറയേ ണ്ടതു”, 
ന പം 

വിശുദ്ധിയുള്ളതും മഹത്വമുള്ളതും. സ്ൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും 

സ്വയംഭവായതും. 4 ആദ്യന്തമില്ലാത്തതും വന്ദ്യമായിരിക്കു 

ന്നതും, തത്വത്തല് ഏകമായിരിക്കുന്നതും ആയ ത്രിത്വ 

ത്തിന്െറ 4 കപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും, എനിക്കു പ്രിയമുള്ള 

വരേ. നിങ്ങളോ ടെല്ലാവരോടുംക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരി 

ക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, വിശുദ്ധിയും 

മപഫാത്വവും ഉള്ള ത്രിത്വമേ...... 

ശുശ്രഷകന്. നാം ഭയത്തോട്ടം വിറ ലോട്ും സൂക്ഷിക്കണം. 

ജനം. കത്താവേ, ഭഥതോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ടം ഇവിടം മുതന് സ്നോത്രപ്പാത്ഥന വരെയുള്ളത് 
ത്തി നിനി നി എ ഇപാാ്ച വം... ധാതു ശം 

മാര യാക്കോബിന്െറ കുര്ബാനക്രമം പുറം 44 --61) 



റ്റ. 

സ്ത്ലോത്രപ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമായ കത്താവേ., ഞങ്ങള് അയോഗ്വരെ 

കിലും നീ ഞങ്ങള്ക്കു നല്കിയിട്ടുള്ള ഈ ദാനത്തിനു വേ 

ണ്ടി, ഞങ്ങള് നിനക്കു സ്തോത്രം ചെയുകയും നിന്നെ അഭിന 
ന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ ലജ്ജ ഞങ്ങളു 
ടെ മേല് വെയ്തരരുതേ. എന്നാലോ ഞങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യു 

ന്ന പ്രതിക്രല ആത്മാക്കളില് നിന്നു ഞങ്ങളെ നീ സഹാ 

യിച്ചുകൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപത്ര 

നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്യ്ം സ്തൃതിയും സ്യല്ോത്രവും കരേറവം, 

ഫഹോശോ...... 

ജനം, ആക്മിന്, 

പട്ടക്കാരന്, നിങ്ങള് ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോടുകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കു 

ന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും...... 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. നിന്െറ വലത്തു കൈ ആര്വസി 
പ്പിച്ചു ഇവിടെ ക്രടിയിരിക്കുന്ന ഈ നിന്െറ ദാസന്മാരെ 
യും ദാസികളെയും വാഴ് ത്തേണമേ. നിന്െറ സ്പീബായാല് 
അവരെ നി കാത്തുകൊള്ളേണമേ. രഫസ്വവും പരസ്വവു 

മായ സകല ശത്രുക്കളില് നിന്നും നീ അവക്കു മറയും അഭയ 
സ്ഥാനവും ആയിരിക്കേണമേ. ധാരാളമായ നിന്െറ വാഴ് വു 
കളാല് അവരെ പൃ൪ണ്ണരാക്കേണമേ. ഞങ്ങളും അവരും നി 
നക്കും നിന്െറ പിതാവിന്നും നിന്െറ പരിശുദ്ധ ൮ഹാ 
യ്മ സ്തൂതിയും സ്ക്ോത്രവും കരേറവവാനായിട്ട തന്നെ. ഹോ 

ശര... 

ജനം, ആമ്മീന് ബാറക്മാര്, 

ക ഹൂത്താമാ മുതല് ശേഷം ഭാഗങ്ങള് 

(മാര യാക്കോബിന്െറ കുര്ബഠനനക്രമം പുറം 59361) 



മാര് യൂഹാനോന് പാത്രിയക്കിസിന്െറ 

കഷ൪ര്ബാനക്രമം. 

സമാധാനത്തി ന്െറ പ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. സ്സ്റേഫത്തി നെറ ഉറവയും കപയുടെ സമുദ്രവു 

മായ ദൈവമായ കത്താവേ., ഞങ്ങള് നിന്നെയും തമ്മില് 

തമ്മിലും അവസാനത്തോളം സ്റ്റേഹിപ്പാന്, കൃപയും സമാ 

ധാനവും ഐകമത്യവും ഞങ്ങള്ക്കു നല്കുമാറാകേണമേ. 

ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹാ 

യ്യാ സ്തൂതിയും സ്ലോത്രവും കരേറവന്നു. ഫോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 

രിക്കട്ടെ. ൽ 

ജനം, നിന്മെറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ത്ുശ്രുഷകന്൯. നമ്മുടെ ഒദൈവമായ കത്താവിനെറ സ്നേഫത്താല്........ 

ക്ല ഇവിടെ തമ്മില് തമ്മില് കൈകസൂരി കൊട്ടക്കണം, 
ടു പ ഘാബര്ളം 

അനസ്വ്യോനം കൈകസൂരി കൊണ്ടു തീരുവോമുഭ ജം താണ സ്വരത്തില് 

ആവത്തിച്ച പചൊല്ലലേണ്ടതു” 
രം 

ജനം. മ്.ശിഹാതമ്പുഠാനെൌ സ്നേഹവും സമാധാനവും ൩. ര്വ്വദാ... ... 

ടം എല്ലാവരും കൈകസുരി കൊണ്ടു തിന്നശേഷം: 

ശുശ്രൂഷകന്. സഃഹാദരന്മാരേ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ... 

ജനം. ക്പയ്ുളൂള ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ.....: 

ക കൈകസുരിക്കു ശേഷമുള്ള പ്രാത്ഥന. 
നരാ

 ി 

പടക്കാരന്. കത്താവേ. നിന്െറ വിശുദ്ധ മദ് ബഹായുടെ 

മുന്പില് തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കുളുടെയും ശരീരങ്ങളുടെയും കഴു 



൭9 

ത്തുകളെ വണക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്െറ അടിയാക്ക്, ദിവ്യ 
കൃപയുടെ ക്രട്ടായ'മ നീ ദാനം ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങള് നി 
നക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്വാ വുഹായസ്മ്ഛാ സ്തൃതിയും 
സ്ലോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടുതന്നെ. ഹോശോ..... 

ജനം. ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ നിത്യമായ സ്നേഹത്താല് 
ഞങ്ങലുടെ രക്ഷയ്യ്വേണ്ടി, നിന്െറ ഏകജാതനായ പുത്ര 
നെ നീ അയച്ചുവല്ലൊ. ആ നിന്െറദിവ്വ കാരുണ്വത്തില് 
ആതശ്രയിച്ചകൊണ്ടു, ഞങ്ങള് അണയ്മൂ്നന്ന ഈ സ്ത്റോത്രയാഗ 
ത്തെ കൈക്കൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏക 
പുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മം സ്തൂതിയും സ്ലോത്രവും കരേറവു 
വാനായിട്ടു തന്നെ. ഹോശോ.,.... 

ജനം, ആമ്മിന്, 

ശു ശൂഷക൯. സഹോദരന്മാരേ, നാമെല്ലാവരും ഭംഗിയോട്ടം ഭയത്തോ 

ടം പട്ടക്കാരന് ശോശപ്പാ എടുത്തു മാററിക്കൊണ്ടു് --ധ്യാനം. 
നന ാാാനനാാാത്ത്ടാത് ത്ത് 

ഇര ദയ ലിന്െറ പന്ത്രണ്ട ഗോത്രങ്ങള്ക്ക് ഒലനദികമളെ ഒഴ്ചക്കിയ ആ 
തീക്കല് പാറ നീയാകുന്നു. പണിക്കാര് നിരസിച്ച ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ടതും 
വിലയേറിയതുമായ ആ തീക്കല് പാറയും നിയാകുനാ. 

ക വട്ടക്കാര൯ പൂടിഞ്ഞാറഠോട്ട തിരിഞ്ഞു നിന്ന് റുശ്മാ 
്നനാത്താാാ്തത്തിതതതതതത്തു ജു പറയങ്കവാനന്ത ന ാജത്താം 

ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറയേണ്ടതു”. നന്നാ തതം 

ഒന്നാമത്തെ ൨ശ്മാ. 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ സ്ന്റേഹവും 4 ഏക പുത്ര 
ന്െറ കൃപയും പരിശുദ്ധ റംഹായുടെ സംസഗ്ലുവും സഹവാ 
സവും 4 എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ! നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും 
കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ടു കൂടെയ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, 



യ റ 44. 

൭ പട്ടക്കാരന് തന്െറ കൈകളെ ഉയത്തിക്കൊണ്ടു ചൊല്ലേണ്ടത്. 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ വലഭാഗത്തു”, മ് ശി 

ഹാതനുരാ൯ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തില്, 

ഈ സമയത്തു” നമ്മുടെ എല്ലഃവരുടെയും ബോധങ്ങടം വി 

ചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. 

ജനം. ദൈവമറയ കത്താവിങ്കല് അവയാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. സര്വ്വ സൃഷ്ടിയുടെയും നിമ്മാതാവിനെ സ്ലോ 

തരം ചെയ വാനും വന്ദിപ്പ്ാനും സ്തൃതിപ്പാനും 

ജനം, സത്യമായിട്ട യോഗ്യവും ന്യായവുമാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. അഗ്നിസമാനമായ അധരങ്ങളാല്, 

പരിശുദ്ധന് എന്നു മുമ്മടങ്ങായ സ്തുതികള് കൊണ്ടു”, ഏക 

ശബ്ദത്തില് നിന്നെ സ്തൃതിക്കുന്നവരായ, സ്വഗ്ഗീയ സൈന്യ 

ങ്ങളുടെയും ക്രമങ്ങളുടെയും സ്തൂതികളോടു ക്രടെ, ബലഹീനരാ 

യ ഞങ്ങളുടെ ദരിദ്രമായ സ്തൂതികളെ നീ കലത്തൃുമാറാകേ 

ണമേ. ഞങ്ങളും ഏക ശബ്ദത്തില് സ്തൂതിച്ച ആത്ത പറ 

യൂന്നു. കൊയേനാ൯ വൊമറീനാ൯. 

ജനം. ആകാശവും ഭൂമിയും ത൪െര മഫഹത്വംകൊണ്ടു്....... .... 

അല്ലെങ്കില് ഗീതം, 

വാനം ഭൂമി ആസകലം സ്ത്ൂതി തിങ്ങും... ..-..- 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായുമായ ദൈവമേ, ഒഞ 

ങ്ങള് എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചു് ആനന്ദിക്കയും, ഞങ്ങളെ 

സഹായിക്കുന്ന നിന്െറ കൃപകളെ വാഴ്ത്തി സ്ത്ൂതിക്കയും ചെയ്യുനു. 

പടക്കാര൯. വചനമായ ദൈവത്തിനെറ തിരുഹിതപ്ര 

കാരമുള്ള കഷ്ട്ാനുഭവത്തിനു മുന്പു”. തന്െറ തൃക്കൈകളിരു 

അപ്പും എടുത്തു. സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടു വാഴ്ത്തി 4ശ്ദ്ധീ 

കരിച്ചു” 724 മുറിച്ചു” തന്െറ വിശുദ ശ്ലീഫന്മാക്കു' കൊടുത്തു് 

വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിന്൯ ഇതു് നിങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി നല്കുന്ന എ 

ന്െറ്ശരീരം; ഇതു” എന്െറ ഓമ്മയ്ക്ലായി ചെയ്തി൯" എന്ന 

രുളിച്ചെയ്തു. 

ജനം. ആമ്മി൯. 



ചം റിഷി 

പട്ടക്കാര൯. അപ്രകാരം തമന്ന വിഞ്ഞിരനിന്നും വെള്ള, 
ത്തില് നിന്നാ കലത്തിയതായ കാസായേയും അവന് എടു 
ത്തു. സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചു ട്; 4 തന്െറ 
വിശുദ്ധ ശ്ലീഫന്മാക്കു കൊടുത്തു” ::എല്ലാവരും ഇതില്നിന്നു 
കുടിപ്പിന്; ഇതു” അന്േനേകക്കവേണ്ടി പാപമോചനത്തിനാ 
യി ചൊരിയുന്ന പുതിയനിയമത്തിലുള്ള എന്െറ രക്തം 

എന്നരുളിച്ചെയ്ത്ു. 

ജനം. ആമ്മി൯. 

പട്ടക്കാരന്. ഇങ്ങന നിങ്ങള് ഈ അപ്പം തിന്നു കയും. 
ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കയും ചെയ്യുമ്പോദൊ ക്കെയും കത്താവു 
വരുവോളം അവന്െറ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു 

ജനം. കത്താവ്വേ, നിന്െറ മരണത്തെ ഞങ്ങള് ഓാക്ടന്ത 

പട്ടക്കാരന, കത്താവേ, ജീവന്െറ അച്പാരം എന്നതുപോ 
ലെ, കര്ത്തുസംബന്ധമായ നിന്െറ കല്പനകളെ ഞങ്ങള് ത്ത 
ദരിക്കയും., വിശുദ്മാ ശ്ലീഹന്മാക്ക് നീ വിശ വസിച്ചു ഭരമേ 
ലയിച്ച ദൈവികമായ ഈ രഫസ്വങ്ങളെ, വിശവസത്തിനെറ 
തികവോട്ട ക്രടെ ഞങ്ങള് ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണ 
മേ. കത്താവേ, ഭയവും വിറയലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടം 
മത്തെ നിന്െറ വരവിന്െറ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച്, ഞങ്ങളും 
ഭയപ്പെടുകയും വിറയ്യയയും ചെയ്യന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് 
തിരുമുഖം ദ൪ ശിക്കുന്നതിനു വേണ്ട മൈര്യം ഞങ്ങളില് ത 
ന്നൊ ഞങ്ങള്ക്കില്ലേ. മോറാന് യേശുമ് ശിഹായേ. ഭയവും 
വിറയലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ദിവസത്തില്, നിന്െറക 
പയിന്പ്രകാരമല്പതെ നിന്െറ നീതിയോടെ ഞങ്ങളുമാ 
യി നി ഇടപെടരുതേ. അതിന്നായി നിന്െറ സഭയും ഇ 
ടവകയും നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം നിന്െറ പിതാവിനോ 
ടാ പ്രാത്വഥിച്ചു പറയുന്നു. ലാബയക് കാദ് ഒമറാ. 

ജനം. സര്വ്വശക്തിയ്യള പിതാവായ ഒൈധഖ മ, ഒതശ്ങര്ക്ലോദ്ദ്...... 



ട്ട 

ത്ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ബലഹീനരും പാപികളുമായ നിന്െറ ദാസരാ 

യ ഞങ്ങളും നിന്നെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു് , സകലത്തിനുവേണ്ടിയും സകലം 

നിമിത്തവും നിന്െറ ആര്ദ്രതയെ പുകഴ് ത്തിക്കൊള്ളന്നു. 

ക പരിശുദ്ധ റുഹായ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പട്ടക്കാരനെറ 
[ന ാണ്തിനിനത്തി 

രഹസ്യ അപേക്ഷ. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേലും ഈ കുര്ബാന മേലും പരി 

ശ്രഭ്ധ റുഹായെ നി അയമയ്ര്കേണമേ. അവന് മുഖാന്തരം പാപങ്ങളില്നിന്നു 

ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ. ദൈവിക ദാനങ്ങളെ ഞങദളില്നിന്നു വി 

രോധിക്കയയമരുതേ. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. ഞങ്ങളോടു” ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേ 

ണമേ. കത്താവേ. ഞങ്ങളോട്ട് ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേണമേ. 

കത്താവേ ഞങ്ങളോടു” ഉത്തരമരുളി ചെയ്തു്, ദയതോന്നി 

ഞങ്ങളുടെ മേരു അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ജനം. കുറിയേലായിസ്സറോന്__കറിയേലായിസ്സറോന്--കറിയേലായിസ്സ്റോന് 

ക പട്ടക്കാരന് അപ്പം വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു. 
തെത്ത  ാാാിയി 

ഈ അപ്പയും നമ്മുടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെ ത്തിരു 

ശരീരമദയിരിപ്പാ൯ പരിശുദ്ധ വഫാ അതിനെ ശുദ്ധീകരി 

ക്കമാറാകട്ടെ. 

ജന്ദം, ആമ്മിന്൯. 

പട്ടക്കാരന് കാസാ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു. 
ന്ത്്തത്തതതതത 

ണാ 

ഈ കാസായിലുള്ള വീഞ്ഞു” നമ്മുടെ കത്താവായ യേ 

ശുമ” ശിഹായുടെ തിരുരക്തമായിരിപ്പാ൯ പരിശുഭാ വഫാ 

അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

ജനം. ആമ്മിന്. 

പട്ടക്കാരന്. ൭ളൈവമായ കത്താവേ. നിന്െറ ഏകപത്ര 

ന്െറ തിരുശരീര രക്തങ്ങളെ ഞങ്ങള് ഭക്ഷിച്ച് കുടിക്കുന്നതി 

നാല്. ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും ശൃുദ്ധീക 

രിക്കയും, നിത്വജീവനു ഞങ്ങളെ അ൪ഹരാക്കി തിക്കയുംചെ 
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യ്യേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരി 

ശുദ്ധ ൃൃഫായ്യ്രാ സ്തൂതിയും സ്ക്ോത്രവും കരേറവവാനായിട്ട ത 

നൌെ. ഫോശോ...... 

ജനം, ആമ്മിന്, 
ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, വിശരദ്ധ സഭയുടെ പ്രധാന ഇടയമ്മാരെയും, പ 

ടുതവ സമുഹം മുഴുവനെയും തിരുസന്നിധിയില് ഞങ്ങള് ഓാക്കുന്നു. 

ശുശ്രൂഷകന്, കത്താവേ, നാലുഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വ്ശുൂദ്ധ സഭയെ... .... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്ക്റോന്. 

പട്ടക്കാരന൯. കത്താവേ,വിശുദ്ധസഭയെ നീ പ്രാബല്യപ്പെ 
ടത്തേണമേ. ദോഷത്തിനെറ ശക്തികളെ അതില് നിന്നു 
ഇല്ലായ്ക ചെയ്ത് , ദൈവരാജ്യത്തിന്െറ വര്ദ്ധനവിനുവേണ്ടി 
പ്രവത്തിക്കുന്ന നല്ല ആയുധമായി അതിനെ ഉപയോഗിക്കേ 

ണമേ. അതിന്െറ ഇടയന്മാക്ക് ശാന്തപരമായ ജീവിതം 
നല്കുകയും ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏ 
കപൃത്രന്നും പരിശുദ്ധാ വൃഹായ്യു്ം സ്ത്രിയും സ്തോത്രവും കരേ 
റവവാനായിട്ട തന്നെ ഫഹോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാര൯, കത്താവേ, നമയ്മകള് ചെയ്ത കൊണ്ടു് നിന്െറ വിശുഭ്ധ തി 

രുനാമം വിളിച്ചു് നീന്െറ കരുണയില് സങ്കേതപ്പെട്ടന്ന എല്ലാവരെയും നീ 

ഓത്തുകൊള്ളേണമേ. 

ശുശ്രുഷക൯. കത്താവേ, വിശ്വാസികളും സത്യ ക്രിസ്ത്്യാനികളു മായ... 

ജനം, കുറിയേലായിസ്സ്റോ൯. 

പട്ടക്കാര൯. കൃത്താവേ, ജീവനുളള, എല്ലാവരുഭെയും സങ്ക 

തം നീയാകുന്നതു കൊണ്ടു” എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകള് നിങ്കം 
ലേക്കു നോക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള് നിനക്കും നി 
ന്െറ ഏകപൃത്രന്നും പരിശുദ്ധാ വൃഹായ്മ്ാ സ്തൂതിയും സ്ക്ോത്ര 
വും കരേററിക്കൊള്ളന്നു. ഹോശോ...... 

ഒനം. തആമ്മിന്, 
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ധ്യാഗം, 

പട്ടക്കാര൯. കത്താവേ, സ്തൂതി ഒ.ചാവ്വാകപ്പെട്ട നിന്െറ സഭ” സഹാ 

യിക്കുന്ന എല്ലാവഠായും, എല്ലാ രാഭാക്കയാരെയും, ഭരണാധികാരികളെയും ഞ 

ങ്ങള് ഓാക്കുന്നു. 

ശുശ്രുഷ മകന്. കര്തുമാവേ, എല്ലാ ഭാണാധാകാരികള്ക്കും, രാജ്ൃത (൬ 

ജുനം, കുരിയേലായിസ്റ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കൃത്താവേ. ബലമുള്ള നി ന്െറ ഭൂജത്താല് അവ 

രെ താങ്ങി സഹായിക്കേണമേ. പ്രതിക്രലികളുടെ മുന് 

പില് അവരുടെ സഹായത്തിനായി ഖേടയും പരിചയും നീ 

തന്നെ ആയിരിക്കേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏ 

കപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മ്ഛാ സ്തൂതിയും സ്ക്ോത്രവും കരേ 

റവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഹോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീിന്, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാര൯. കത്താവേ, വിശ ദ്ധ കന്യകമറിയാമോിനേയും പരിശുദ്ധവ്മാ 

രുടെ സകലക്കട്ടത്തേയും ഞങ്ങള് ഓക്കുന്നു. 

ശുശ്രഷക൯. കത്താവേ,ഭൂമിയിലുക്ളു സകല വംശങ്ങളില്നിന്നും........ 

ജനം. കുറിയേലായിസ്സ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കൃത്താവേ, നിണ്െറ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും തി 

രഞ്ഞെഴുക്ക പ്പെട്ടവയജടെയും ഓഫരിക്കും അവകാശത്തിനും 

ഞങ്ങളെ നി യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീക്കേണമേ. ഞങ്ങള് 

നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിത്ുദാ റംഹായ്യൂ്ഛാ സ്തൂതി 

യും സ്യലോത്രവയം കരേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഫഹോശോ..... 

ജനം, ആമ്മീന്. 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ശ്രേഷ്ഠരായ പിതാക്കന്മാരെയും, ഉപദേഷ്യാക്ക 

ന്മാരെയും, സ്തുതി ചൊവ്വാപ്പൈടട വിശ്വാസത്തിനെറ സ്ഥിരതയ്ത്കായി പീഡ 

കള് സഹിച്ചവരും സഛിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാഖരെയ്യം ഞങ്ങള് കാക്കുന്നു. 
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ുശ്രുഷകന്. കത്താവേ, നിഖ്യായിലും കുസ്തന്തീനോസ്പോലീസില്ും 

ക ടട 

ജനം. കുറിയേലായിസ്സ്റോന, 

പട്ടക്കാരന്. കൃത്താവേ, സ്തൂതി ചൊവ്വാകപ്പെട്ട വിശ്വാസ 

ത്തില് ഞങ്ങളെ നീ സൂക്ഷിച്ച കൊള്ളേണമേ. നിന്െറപ 

രിശുദ്ധ വൃഹായാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട കത്തു സംബന്ധമാ 

യ ഉപദേശങ്ങളെ ഞങ്ങളില് നീ സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണമേ. 

ഞങ്ങള് ഇടവിടാതെ നിന്നെയും നിന്െറ ഏകപൃത്രനെയും 

പരിശുദ്ധാ വൃഹായെയും സ്തൂതിച്ചു മഹത്വ പ്പെടുത്തുവാനായിട്ട 

തന്നെ. ഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മിന്. 

ധ്യാനം. 

പട്ട ഥറെരന്, കത്താവേ നിന്നില് ശരണപ്പെട്ട് കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന 

എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും ഗുരുധമ്മാരെയ്യും ഞങ്ങള് ഓാക്കുന്നു. 

ശുശ്രൂഷകന്. കര്ത്താവ, സത്യവിശ്വാസത്തില് മരിച്ചു നി 

ജനം, കുറിയേലായിസ്റ്റോന്൯ .... കുരിയേ ലായിസ്റ്റോ൯ __ കറിയേ__ ലായി 

സ്സ്റോ൯,, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നീ ക്ഷമി 
ക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ പിഴകളെ നി മായിച്ചുകളയേണമേ. 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് മനുഷ്യജന്മം എടുത്തവരില് നിന്െറ 
ഏകജാതനായ പുത്രന് മാത്രമല്ലാതെ, തിരുസന്നിധില് കററ 
മററവന് മററാരുമില്ലേ. അവ൯ മുഖാന്തരം അനുഗ്രഹങ്ങളും 
പാപമോചനവും കണ്ടെത്തുവാന്, അവനില്മാത്രം ഞങ്ങളും 
ശരണാ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മെത്തു ലോസേ ഒപ്പിലാന്. 

ളുനം ദൈവമേ, മനസ്സ്സോട്ടാ മനസ്സു കൂടാതെയ്യും......... 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാര൯. ദൈവമേ, വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃ ത്തിയില്ലം 
നിനക്കു വിരോധമായി പരസ്യമായും രഹസ്യമായ്യം ഞങ്ങള് ചെയ്തപോയിട്ടുള്ള 
തെററുകളെ ക്ഷമിച്ചു” ഞങ്ങളെ ആഗ 1സിപ്പിക്കണമേ. 
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പടക്കാര൯, കത്താവേ. സ്വഗ്ലീയമായ നിന്െറ പാര്പ്പി 
ടങ്ങളില് ഞങ്ങളെ നീ ആശ്വസിപ്പിിക്കേണമേ. തിരു മുഖ 

പ്രകാശം വിളങ്ങുന്ന ആ സ്ഥലത്തു് ഞങ്ങളെ നീ ആനന്ദിപ്പി 
ക്കേണമേ. സകലത്തിലും ബഹുമാനമുള്ള തിരുനാമം, ഞ 
ങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശ്ുമ് ശിഹായുടടെയും നിന്െറ വിശു 
ദ്ധ വൃഹായുടെയും തിരുനാമങ്ങളോടു ക്രടെ സദായ്ക്കോഴുംമഹ 
ത്വീകരിക്കപ്പെട്ടു് വാ്ൃപ്പെട്ട് പ്രാബല്യപ്പെടുമാറാകേണ 
മേ. ഥോശോ..... 

ജനാ, ആമ്മിന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനമണ്ടായിരി 
ക്കട്ടെ. 

ജനം. നി൪െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ശശ്രയുഷകന്. ദൈവം ഇരുന്നപ്രകാരം ഇരിക്കുന്ന ........ 

രണ്ടാമത്തെ ൨ശ മാ. 

ക പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ജനത്തെ 
ക്ക ത്യം ന ന. ത സം ത്ന . ഷം പാ 

അനുഗ്രഹി ച്ചു പറയേണ്ടതു”. 

മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേത്തുമ് ശി 

ഫായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങള്, 4, എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ. നി 
ങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിധശെറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ക ഇവിടെ പട്ടക്കാരന് അപ്പം മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനം നടത്തുന്നു, 

ശശ്രംഷകനും ജനവും കൂടി ലുത്തീനിയായോ ഗിീതമോ ചൊല്ലണം. 
5 ന ക ത്തല തനയ “ആ ന മായയാ അം ത്താ അജം അസ ഹാം അം. അ പം പ്പരം പടാ അം. അവ _ 

(മാര യാക്കോബിന്െറ കര്ബാനക്രമം പുറം 31-41) 

ശ ശ്രുഷകന്._ സകലത്തിനെറയും ഉടയവനായ.... ....... 

ജനം, അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താലേ, നിന്െറ തൃക്കയില്. ......... 

(മൌന പ്രാത്ഥന, പിറന്നാള് സ്തോത്രം, പ്രത്യേക പ്രാത്ഥനകള്..) 

മറത്താവി വെറ ഡ്രരത്ഥനഞ്ത്യ് മുന്പുള്ള അപേക്ഷ. 
അട യു പ ാ്നാത്ലലിിി ി ഞിിങ്ില്ി ിഞ്ഞി ിിങ്ങിനണെ ിനിനിനി്ി ിയിിളി 
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പട്ടക്കാരന. ആരംഭമില്ലാത്തവനും, അനാദിയായ പുത്ര 

ന്െറ ജനകനും ആയ പിതാവേ. നിന്െറ കൃപയാല് ഞങ്ങളു 
ടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെയും, നാവയകളെയും, അധര 

ങ്ങളെയും നീ ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ. വെടിപ്പുള്ള. അധരങ്ങ 
ളോടും ലജ്ജക്രടാത്ത മുഖ്വങ്ങളോടും ക്രടെ നിന്നുകൊണ്ടു നി 
ന്െറ ഏകജാതനാം പുത്രന് തന്െറ പന്തിരുവരെ പഠിപ്പി 
ച) ആ കര്ത്തൃപ്രാരത്ഥനയെ തിരുമുന്പാകെ ഞങ്ങള് പ്രം 
ത്ഥിച്ചു ചൊല്ലന്നു. സ്വശ്ലൂസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ 

ജനം. തിരുനാമം പരിറദ്ധ മാക്കപ്പെടേണമേ....,. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ശക്തിയെ കവിയുന്ന പരീക്ഷ 
യിരു ഞങ്ങളെ ന" പ്രവേശിപ്പ്ിക്കരുതേ. പിന്നെയോ ദുഷ്ു 
നില് നിന്നു ഞങ്ങളെ വീണ്ടു കൊക്ളേണമേ. എന്തെന്നാല് 
നിന്െറ മക്കള് എന്നു ഞങ്ങള് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരി 
റ പിതൃത്വം ഞങ്ങള്ക്കു അവകാശപ്പെട്ടമി 
രിക്കുന്നു. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപൃത്രന്നും പരി 
ശുദാ വൃഹായ്യ്ല്ം സ്തൃതിയും സ്യല്ോത്രവും കരേററിക്കൊള്ളുന്നു. 

ജനം, ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കു 
ന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ...... 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ ഏകജാതനായ പുത്ര 
ന്െറ തിരുശരീര രക്തങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളവാന് നോക്കി 
പാക്ടന്ന, ചൊല് ക്കൊണ്ട നിന്െറ ആടുകളുടെ മേല് നി 
ന്െറ വലമൈകൈ നീ ആവസി പ്പ്ിക്കേണമേ. നിനെ ആരാ 
ധിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും നീ ശു 
ദ്ധീകരിക്കേണമേ. തിരുശരീര രക്തങ്ങളുടെ അനുഭവം, 
ഞങ്ങള്ക്കു കുററാരോപണത്തിനായി ഭവിക്കയും ആരുതേ, 
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ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപൃത്രന്നും പരിശുദ്ധ ഹാ 

യ്യാ സ്തൂതിയും സ്ക്രോത്രവും കരേററിക്കൊള്ളന്നു. ഫോശോ... 

ജനം, ആമ്മീന്,. 

പട്ടക്കാര൯. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്ടം സമാധാനം ഉണ്ടായി 

രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

മുന്നാമത്തെ ൮ശ മാ. 

ക പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞുനിന്ന് 
ക. സഞ്ചയം ജലം സഞ്ത ജോജോ സ വാള 

നി 

ി ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറയേണ്ടതു 
അാവജഡായയവ ലാഘവം നനായ. "ജം 

വിശുഭ്ധിയുള്ളതും മഹത്വമുള്ളതുഠ. സ്ൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും 

സ്വയംഭവായതും. ആഭദ്യന്തമില്ലാത്തതും വന്ദ്യമായിരിക്കുന്നതും 

തത്വത്തില് ഏകമായിരിക്കുന്നതും ആയ ത്രിര്പത്തിന്െറ ജ് 

കുപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും 4 എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ, നിങ്ങ 

ളോടെല്ലാവരോടും ക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 44 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധിയും 

മഹത്വവും ഉള്ള ത്രിത്വമേ....... 

ശുശ്രഛഷകന്. നാം ഭയത്തോടും വിറയലോടും സൂക്ഷിക്കണം, 

ജനം കത്താവേ, ദയതോന്നി ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

കു ഇവിടം മുതല് സ്ത്ോത്രപ്പാത്ഥന വരെയുള്ളത് 
കാലാ പനിയാരം ര്ാദാിച്മാത്തായ്യംാഡാ ശതം വേനം ഘ്നയംവാന ്ാംാരംംംബം. .ക 

(മാര് യാക്കോബിനെറ കര്ബാനക്രമം പുറം 44-61) 

സ്നോത്ര പ്പാര്ത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ദൈവികമായ നിന്െറ മേശ 

യില് നിന്നു ഞങ്ങളെ തൃഫ്മിപ്പെടുത്തിയ നിനെറ കൃപയെ 

ഞങ്ങള് അഭിനന്ദിക്കയും, നിന്െറ മനുഷ്യസ്സേഫത്തെ ഞ 

ങ്ങള് വന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ 

ഏക പുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മൂചൂം സ്തൂതിയും സ്ക്രോത്രവും 

കരേററ, ഫോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്, 



---103-- 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാഃവാട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കു 

നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും.... ... ..... 

പട്ടക്കാരന്. ഞങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി യാഗമായി അര്പ്പിക്കപ്പെ 
ടുകയും, ആതനെറ യാഗത്താല് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കയും 
ചെയ്തു, ഉനനമില്ലാത്ത തആട്ടിന്കുട്ടിയായ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാ 
വേശ്രമ ശിഹായേ, ലോകാവസാനത്തോളം നീ ഞങ്ങളോ 
ടൃക്ൂരടെയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരി ക്കുമെന്നുള്ള, നി 
നെറ സത്യ വാഗ്ദാനപ്രകാരം നീ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങള് നി 
ന്നിലുമായി ജീവിതം കഴിപ്പാ൯ നീ ഞങ്ങള്ക്കു തൃണയ്യലേ, 
ണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും, വാഴ ത്തപ്പെട്ടവനും നന്മകളുടെ 
ദാതാവുമായ നിന്െറ പിതാവിനും. പരിശുദ്ധാ വഹായ്മം 
സ്തൂതിയും സ്ലോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഹോശോ... 

ജനം, ആക്മിന് ബാറെക്മാര്. 

0 ഹൂത്താമാ മുതല് ശേഷം ഭാഗങ്ങള് 

(മാര യാക്കോബിന്െറ കര്ബാനക്രമം പുറം 08-51) 

ടാഡ... 



ഹഷ്ലിയക്കാരനായ മാർ തോമ്മാ 

എപ്പ്പിസ്ലോപ്പായുടെ 

കഷഷരബ്വാനക്രമം. 

സമാധാനത്തിരെറ പ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തവനും, അദൃശ്യ 

നും. സര്വ്വ സൃഷ്ണികളാലും ആരാധിക്കപ്പെട്ട സ്തൃതിക്കപ്പെടു 

ന്ന നിത്യനുമായ കത്താവേ. ഇപ്പോള് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരു 

ട്രെയും ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും വെടിപ്പാക്കേണമേ. 

നിന്നോടും ഞങ്ങള് പരസ്സുരവും. സ്ന്റേഹപരവും ആത്മികവു 

മായ ഐഐക്യത്താല്, വിശുദ്ധിയോടെ, നിന്നെയും നിന്െറ 

ഏകജാത നെയും. വിശുദ്ധ വൃഹായെയും സ്തൃതിപ്പാ൯, ഞങ്ങള് 

യോഗ്വതയുള്ളവരായി തീരേണമേ. ഫോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 

രിക്കുട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ശൃശ്രുഷകന്. നമ്മുടെ ധഒരെവമായ കത്താവിന്െറ ൫ റ്റു ഹത്ത? 5 ,ംം പൻ ക 

കു ഇവിടെ തമ്മില് തമ്മില് കൈകസുരി കൊട്ടേക്കണം. 
കം നി 

അന്യോന്യം കൈകുസൂരി കൊണ്ടു തീതവോളം ജനം താണ സ്വരത്തില് 

ആവത്തിച്ച ചൊല്ലേണ്ടതു് 

ജനം, മ്ശിഹാതമ്പുരാന്െറ സ്നേഹവും സമാധാനവും സര്്വ്വഭാ... ......... 

ക എല്ലാവരും കൈകസൂരി കൊണ്ടു തീന്നശേഷം 

തശ്ര,ഷകന്. സഹോദരന്മാരേ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ 

ജനം, ക്ലപയുളത്ള ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ,,....., ടെ 
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നി 

കൈകസുരിക്കു ശേഷമുള്ള പ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ കരുണാതിരേകത്താല് 
ഇപ്പോള് തിരുസന്നിധിയില് തല കുനിച്ചു, നിന്െറ സ്വ 
ശ്രീയ ദാനത്തിനായി പ്രതിക്ഷിച്ചു് നില്ലയന്ന, നിന്െറ ആ 
രാധകരാജ ഈ അടിയാരെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. ആയതു 
നിന്െറയും നിന്െറ ഏകപുത്രന്െറയും വിശുദ്ധ ൮ഹായുടെ 
യും കൃപയാലും മനുഷ്യസ്സ്റേഹത്താലും തന്നെ. ഫഹോശോ.... 

ജനം. ആമ്മീന്,. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ. ധന്യവും മഫത്വതരവുമായ നിന്െറ 
ശ്രേപ്യ ജ്ഞാനമാകുന്ന, മഹോന്നത പ്രകാശത്തിലേക്കു” ഞ 
ങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ പരി പുണ്ണമായി നീ ആകര്ഷിക്കേണ 
മേ. ആയതു” നിന്െറ ഏകജാതന്െറ കൃപയാലും കരുണ 
യാലും മനുഷ്യസ്സറേഹത്താലും തന്നെ നിന്െറ ഏകപൃത്ര 
നോടും വിശുദ്ധ വഹായോട്ടം ക്രടെ സ്തൃതിയും ബഹുമാനവും 
ആധിപത്യവും നിനക്കു യോഗ്വമായിരിക്കുന്നു. ഫോശോ... 

ജനംം ആമ്മീന്, 

ശുശ്രൂഷകന്. സഹോദരന്മാരേ, നാമെല്ലാവരും ഭംഗിയോട്ടം രയ 

കൂ പ്ട്ടക്കാര൯ ശോശപ്പ്ാ എടുത്തു മാററിഭക്കാണ്ടുട്.... ധ്യാനം. യി പ്. വഗ... നാണ ടി 
ഇന്ധ്രായേ1ന്െറ പന്ത്രണ്ടും ഗോത്രങ്ങള്ക്ക് ജലനദികുളെ ഒഴുക്കിയ ആ 

ി ൭, [ 
൬ ച ഴു തീക്കല് പാറ നീയാകുന്നു. പണിക്കാ൪ നിരസിച്ച ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ടതും 

വിലയേറിയതുമായ ആ തീക്കല് പാറയും നിയാകുന്ന. 

ഒ പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറഠോട്ട തിരിഞ്ഞുനിമന്ധ് റുശ്മാ ചെയ്തുകൊണ്ടു” 
ൂ ട് കം അനന ാണ്താനത്തായെ പ തയയനത്തത്ത്ത്തെത്തത്തെ 

നത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറയേണ്ടതു”, നു ത്തം വരളും 

ഒന്നാമത്തെ ൨ശ മാ. 
ങ്ങാ 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ സ്നേഹവും 4 ഏകപൃത്ര 
ന്െറ കൃപയും 4 പരിശുദ്ധ വൃഹായുടെ സംസഗ്ലുവും സഹ 
വാസവും ലു; എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരേ! നിങ്ങളോടെല്ലാവ 
രോഴ്ടാ്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ട, 
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ക പട്ടക്കാരന് തന്െറ കൈകളെ ഉയത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലേണ്ടത്. 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ വല ഭാഗത്തു്, മ്ശി 
ഹാ തമ്പുരാന് ഏഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തില്, 

ഈ സമയത്തു് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വി 

ചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. | 

ജനം. ദൈവമായ കത്താവിങ്കല് അവയാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. സ്ത്തച്വൈക ദൈവമായിരിക്കുന പിതാവി 

നെയും പുത്രനെയും പരി ശുദ്ധ വൃഹായെയും സ്ലോത്രം ചെയ്ത് 

വന്ദിച്ചു സ്തൂതിക്കുന്നുതു 

ജനം. സത്ൃയമായിട്ട യോഗ്യവും ന്യായവുമാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. ലോകാതീതങ്ങളായ പരിപുണ്ണതയുള്ള അശ 

രീരികളും ദൂഡ്ധതയുള്ള വൃന്ദങ്ങളും, നിന്െറ നിത്യമായ മഹാ 

വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു”, നിന്െറ ബഹുമാനത്തെ കീത്തിക്കുന്നു. 

അവര് ഇടവിടാതെ അട്ടഹസിച്ചു”, കത്താവു് പരിശുദ്ധന് 

എന്നു് ത്തൃത്തര് പാടുന്നു. കോയേനാന് വൊമറീന്. 

ജനം. ആകാരവും ഭൂമിയും തന്െറ മഹത്വം കൊണ്ടു്... ..... 

അല്ലെങ്കില് ഗീതം. 

വാനംഭൂമീ ആസകലം സ്തകൃതി തിങ്ങും... ...... 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്, പിതാവായ ദൈവമേ, നിന്െറ തത്വത്തിന് പ്രകാരം കരു 

ണയോട്ടം യുക്തമായും നീ ഞങ്ങളോട്ട പെരുമാറി, നിന്െറ ഏകജാതനെ 

നീ അയച്ചുതന്നു. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷഷ്ക്ും ജീവനുമായി, പാപമൊഴികെ എല്ലാ 

ററിലൂം അവന് ഞങ്ങളോട്ട യോജിച്ചു. 

പട്ടക്കാരന്. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്യുക്ള്ള കാര്യങ്ങളെ. പൃര്൪ണ്ണമാ 

ക്മവാ൯ വേണ്ടി, താന് സാക്ഷാൽ ദാസവേഷം എടുത്ത 

പ്പോള്, തന്െറ വിശുദ്ധ കൈകളില് അപ്പം എടത്തു. സ്ത്ോ 

തരം ചെയ്തുകൊണ്ടു വാഴ് ത്തിഴ്ട്ശുദധീകരിച്ച് 2 3 മുറിച്ച് 

വിശുദ ശ്ലീഫന്മാക്ക് കൊടുത്തു്” ““പാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പി൯ ഇതു് 
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ഗിങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നല്കുന്ന എന്െറ ശരീരഠുഇതു” എന്െറ 

ഓമ്മയ്യ്ായി ചെയ്തിന്?? എന്നരുളിച്ചെയ്യ. 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. ആപ്രകാരം തന്നെ വിഞ്ഞിരുനിന്നും വെള്ള 

ത്തില് നിന്നും കലത്തിയതായ കാസായേയും അവന് എടു 

ത്ത. സ്ത്ോത്രംചെയ്ത്” വാഴ് ത്തിഴ്സശുദ്ധീകരിച്ചു 4%തന്െറ 

വിശുദ ശ്ലീഫന്മാക്ക കൊടുത്തു് “എല്ലാവരും ഇതില്നിന്നു 

കുടിപ്പി൯; ഇതു” അനേകക്കവേണ്ടി പാപമോചനത്തിനാ 

യി ചൊരിയുന്ന പുതിയനിയമത്തിലുള്ള എനെറ രക്തം? 

എന്നരുളിച്ചെയ്തു. 

ജനം. ആകമ്മിന്. 

പട്ടക്കാര൯. ഇങ്ങനെ നിങ്ങള് ഈ അപ്പം തിന്നുകയും, 
ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കയും ചെയ്യമ്പോഴൊക്കെയും കത്താ 

വു വരുവോളം അവനെറ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 

ജനം. കത്താവേ, നിന്െറ മരണത്തെ ഞങ്ങള് ഓാക്കന്നു .. ...... 

പട്ടക്കാരന്. വചനമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെപ്രതി നീ 
പ്രവത്തിച്ച സകലവും ഞങ്ങള് ഓക്കുന്നു. നിന്െറ ജനനം, 
മാമോദീസാ, കഷ്ടാനുഭവം. മരണം, കബറടക്കം. പുനരുത്ഥാ 
നം, സ്വഗ്ലാരോഹണം, പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ ത്രേ 
ഷയതയി൯ വലഭാഗത്തുള്ള നിന്െറ ഇരിപ്പ്, ഭരങ്കരമായ 
നിന്െറ രണ്ടാമത്തെ വരവു , ഇവയെല്ലാം ഞങ്ങള് സ്ത്രിക്കു 
നനു. ഇതു നിമിത്തമായി നിന്െറ സഭയും നിന്െറ ഇടവക 
യും, നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം നിന്െറ പിതാവിനോടും, 
സര്വ്വശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ. ഞങ്ങളോട് കരു 
ണ ചെയ്യേണമേ എന്നു, മനോതാപത്തോടെ പ്രാത്ഥിച്ചു 
ചൊല്ലുന്നു. ലാബ്യക്കാദ്* ഒമറൊ. 

ജനം. സര്വ്വശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട്ട്.. .. ... 
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ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാര൯. കത്താവേ, ബലഹിനരും പാഷ്മികളമായ നിന്െറ അടി 

യാരായ ഞങ്ങള് നിന്നോട്ട കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായി, സകലത്തിനുവേന്ടിയും 

സകലത്തിനെറ നിമിരതവും നിന്െറ ദധയന്ത്കു സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു. 

ക പരിശുദ്ധ റുഫായ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പട്ടക്കാരനന്െറ 

രഫസ്യ അപേക്ഷ. 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവായ ദൈവമേ നിന്നില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്നവനും. 

നിന്നോട്ടം നിന്െറ ഏകജാതനോട്ടം. സാരാംശത്തില് ഒന്നായിരിക്കുന്നഖനുമാ 

യ, നിന്െറ വിശുദ്ധ റുഹായുടെ കൃപയെ, ഇപ്പോഴ്ചം നീ അയച്ചുതരേണമേ. 

അവന് ഞങ്ങളുടെമേല് ആവസിച്ചു”, ഈ അപ്പവീഞ്ഞുകളെ വിശുദ്ധീകരി 

ക്കേണമേം 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ. ഞങ്ങളോട്” ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേ 

ണമേ. കത്താവേ. ഞങ്ങളോട്” ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേണമേ. 

കത്താവേ, ഞങ്ങളോടു” ഉത്തരമരുളിചെയ്ത്ക് , ദയ തോന്നി 

ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ജനം. കുറിയേലായിസ്സ്റോന് ടം, കുറിയേലായിസ്സ്റോ൯ . കുറിയേലായ 

സ്റ്റോന്. 

] 

കു പട്ടക്കാരന് അപ്പം വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു 
ഭാഗാ ബം ാസനോകനതലാത്ത ഘാ നജന് ലാ. അരാ ഞ്ഞെ ണി. അം ജാനസ് യോനാ വം ന അം 

ഈ അപ്പം നമ്മുടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെ തിരു 

ശരീരമായിരിപ്പാന് പരിശുദ്ധ വഫാ അതിനെ ശുദ്മീകരി 

ക്കുമാറാകട്ടെ. 

ജനം, ആമ്മിന്,. 

& പട്ടക്കാരന് കാസാ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു. 
പി കി 

ഈ കാസായിലുള്ള വീഞ്ഞു” നമ്മുടെ കത്താവായ യേ 

ശുമ” ശിഹായുടെ തിരുരക്തമായിരിപ്പാ൯ പരിശുദ്ധാ വൃഹാ 

അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. കൃത്താവേ ഇവയില് സംബന്ധിക്കുന്ന ഞങ്ങ 

ള്ക്ക്, നിന്നോടുള്ള “ബന്ധം ദ്രഡ്ധികരിക്കുമാറാകേണമേ. 

൫ധൈര്യപുവ്യം തിരുസന്തിധിയില്നിന്ന് ഞങ്ങള്, നിനക്കും 
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നിന്െറ ഏകപത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മ്ം സ്തൂതിയും സ്ക്റോ 
ത്രവും പാടുമാറാകണമേ. ഫോശോ..... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, ഇപ്പോള് പരിശുദ്ധ തിരുനാമത്തില് ഞങ്ങള് 
അര്പ്പിക്കുന്നതായ ഈ സ്ത്ോത്രയാഗത്തെ നി സ്വീകരിക്കേണമേ, നിന്െറ 
വിശുദ്ധ സഭന്ത്കൂ വേണ്ടിയും, അതിന്െറ ഇടയന്മാക്കും ഭരണക്കാക്കും വേണ്ടി 
യ്യും, രാജ്യയാന്തരപരമായ സമാധാനത്തിയ വേണ്ടിയും, യൃദ്ധങ്ങള് മാറിപ്പ്ോോകു 
ന്നതിനായും, സംവത്സരത്തിന്െറ അയഗ്രഫത്തി നായും, ബലഫഹിനനായ എ 
നിക്കും അത്യാവശുൃങ്ങളില് പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവക്കും വേണ്ടിയും, നിന്നോട്ട 
ഞങ്ങള് അപേക്ഷിക്കുന്നു. 

കൃശ്രൂഷക൯, കത്താവ്വേ, നാലു ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വിശുഭദ്ധസഭയെ ...... 

ജനം. മുറിയേലായിസ്ക്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. വന്ദ്യനും സ്ത്ൂത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേം 
നിന്നോട് ഞങ്ങള് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിന്െറ പരിശുദ്ധ 
പുത്രനന്െറ രക്തത്താല് സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട ജനത്തിനും അവ 
കാ ശത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള, ഞങ്ങളുടെ ബലഹീന അപേക്ഷ 
കളെ നി സ്വീകരിക്കേണമേ. നിന്െറ ഏകജാതനന്െറ വാ 
ഗരാനുപ്രകാരം, ആനന്ദപ്രദമായ നിനെറ ദാനങ്ങളാകുന്ന അ 
ക്ഷയ ധനാത്തെ, നീ ഞങ്ങള്ക്കു അയച്ചുതരേണമേ. അവ 
നോടും നിന്െറ വിശുദ്ധ വൃഹായോട്ടം ക്രടെ നി വാഴ ത്ത 
പ്പെട്ടവനാകുന്ു. ഫോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ഇപ്പോള് ഞങ്ങളോട്ട ഒരുമിച്ചു് നില്ലന്നവരും, 
ഈ ശുശുഷയില് സംബന്ധിച്ചിട്ടള്ളവരുമായ, എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും നി 
നെറ ദിവ്യ സ്തരണയാല് നീ ഓത്തു കൊള്ളേണമേ, 

ശു ശ്രുഷകന്, കത്താവേ വിശ്വാസികളും സത്യ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായ.... 

ജനം. മറിയേലായി സ്റ്റോൻ. 

പട്ടക്കാരന്, അടുത്തു ക്രടാത്ത പ്രകാശവും, ദാനദാതാവും 
സഹായങ്ങളുടെ ഉറവുമായ കത്താവേ, നിന്നെ വിളിക്കുന്നവ 
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രായ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും, നിന്െറ സ്വഗ്ലീയ ദാനങ്ങ 

ളുടെ സന്തോഷകരമായ ധനത്താല് നീ ഐെശ്വര്വപ്പെടുത്തേ 

ണമേ. എന്തെന്നാല് കൃപ നിന്േറതും, നിന്െറ ഏകജാ 

തനേറതും, നിന്െറ വിശുദ വൃഫായുടേതുമാകുന്നുവല്ലോ. 

ഫോശോ...... 
ജനം. ആമ്മിന്. 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ സഭയുടെ ഭരണക്ഷാരായ സകല ഇട 

യന്മാരെയും കുരുണരയാടെ നീ ദര്ശിക്കേണമേ, സത്യത്തെ പ്രതിയുള്ള പോ 

രാട്ടത്തില്, നീ അവക്ക് വിജയം നല്കേണമേ. 

ശുശ്രൂഷകന്, കത്താവേ, മേലാ ഭരണാധികാരികള്ക്കും, രാജ്യ തന്തു 

ഫഞ്ഞന്മാക്കം.,... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്സ്സറോന് , 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ., നിന്െറ വിശുദ്ധ സഭയെ ഭരിക്ക 

യും, നിന്െറ ഏകജാതന്െറ സുവിശേഷമാകുന്ന സന്തോഷ 

കരമായ നീര്ച്ചാലിങ്കല്, അതിലെ ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ ഉത്സാ 

ഹപൂ്യം മേയിച്ചു നയിക്കയും ചെയ്യുന്നവക്കു്, നിനെറസ 

ഹായങ്ങളെ നി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണമേ. അവരോട 

ക്രടെ ഞങ്ങളും. നിനക്കും നിന്െറ ഏകപൃത്രന്നും പരിത്തുദാ 

രഹായ്യുക്ഛാ സ്തൂതിയും സ്യോത്രവും കരേറവന്നു. ഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, തിരുനാമത്തെ പ്രതി പിഡയേല്ലന്നപരെ നീ 

ഓക്കണമേ. “ഓരോ തലമുറയിലും നിന്നെ പ്രസാഭിപ്പിച്ചീടടുമ്ള വിശുഭ്ധന്മാ 

രും വിശുഭ്ധമതികളുമായ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങള് ഓാക്കുന്നു. 

ശുശ്രൂഷകന്. കത്താവേ, ഭൂമിയിലുള്ള സകല വംശങ്ങളില് നിന്നും ....... 

ജനം. കുറിയേലായിമസ്സ്റാ൯. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ടള്ള വി 

ശുൃദ്ധന്മാരോടുക്രടെ, നിന്െറ രക്ഷയ്യുച്ഛ അഴിവില്ലാത്ത ആന 

ന്ദത്തിനും, ഞങ്ങളെയും അര്ഹഫരാക്കേണമേ. ആയതു നി 

ന്െറ ഏകപൃത്രന൯െറ കപയാലും കരുണയാലും മനുഷ്യസ്സ്റേ 

ഹത്താല്ും തന്നെ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപൃത്ര 
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ന്നും പരിശുദ്ധ വഹായ്യ്ം സ്തൃതിയും സ്യ്ോത്രവും കരേററം. 
ഫഹഫോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം, 

പട്ടക്കാരന്, ധന്യദത്മോക്കളും നിന്െറ വിശുദ്ധ സഭയ്യടെ മശ്രൂഷക്കാരു 
മായ, സകല വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരെയും ഞങ്ങള് ഓക്കുന്നു. ' 

കുശ്രുഷകന്. കത്താവ്വേ, നിഖ്യായിലും കുസ്തന്തിനോസ് പാലിസിലും .... 

ജനം. കറിയേലായിസ്സ്സോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, പുതുജീവന്റെറ സന്തോഷകരമായ 
അനുഭവത്തില്, നിന്െറ വിശുദ്ധ സഭയെ നീ ഉറപ്പ്യോടെ 
നില നിത്തണമേ. നിന്െറ തിര ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ 
കളങ്കരഹിതമായ ഉപദേശത്താല്, ഞങ്ങളെ അലങ്കരിക്കേ 
ണമേ. വളരെ വരങ്ങള് നല്കുന്നവനും ദാനങ്ങളെ വ൪ഷി 
ക്കുന്നവനും നീയാകകൊണ്ടു”, ഞങ്ങള് നിനക്കും നിനെ 
ഏകപൃത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്ം സ്തതിയും സ്തോത്രവും ക 
രേറവന്നു ഫഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താല്പേ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും സഹോദരങ്ങളും ഗു 
രുക്കമ്മാരുമായി, നിന്നിലുള്ള സത്ൃയവിശ്വാസത്തോടെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരെ 
ഞങ്ങള് ഓക്കുന്നു. അവരുടെ പിന്നടിയില് നടപ്പാ൯ ഞങ്ങളെയും യോഗ്ൃത 
യുള്ളവരാക്കേണമേ. 

തു ശ്രംഷകന്. കത്താവേ, സത്യവിശ്വാസത്തില് മരിച്ചു... .... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്സോന്__കുറിയേലായിസ്റ്റോന്_കറിയേ_ ലായി 
സ്റ്റോൻ. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, നിന്നിലുള്ള പ്രത്വാശയോടുക്രടെ 
വാങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളവരോടൊന്നിച്ച ൦ പ്രകാശപുണ്ണമായ നി 
ന്െറ ഭവനങ്ങളിലും, ഭാഗ്യകരമായ നിന്െറ കരുണാസങമ്കേ 
തങ്ങളിലും, ഞങ്ങളെയും നീ വസിപ്പിക്കേണമേ. നിന്െറ 
ഏകപൃത്രന൯െറ ഉപദേശം ഞങ്ങള് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതി 
നാല്, തിരുമുഖ പ്രകാശത്താല് അവരോടുക്രടെ ഞങ്ങളെയും 
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നീ സന്തോഷിപ്പ്യിക്കേണ്മേ. താന് മുഖാന്തരവും തന്െറ 

നിമിത്തവും, അനുഗ്രഹങ്ങളും പാപമോചനവും കണ്ടെത്തു 

വാന്, തന്നില് മാത്രം ഞങ്ങളും ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെമ്മു 

ലോസേ ഒപ്പിലാന്. 

ജനം, ദൈവമേ, മനസ്സോടും മനസ്സ കൂടാതെയും പം 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും 

നിനക്കു വെളിവായിരിക്കുന്ന രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ഞങ്ങതുടെ തെററുകള് 

ക്ഷമിച്ചു ഞങ്ങളെ ആശ..സിപ്പിക്കേണമേ. & 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ., അതുല്യമായ നിനെറ പ്രകാശ 

ത്തിലേക്കു” ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തേണമേ. നിന്െറ സമാ 

ധാന സേനയില് ഞങ്ങളെയും ചേക്കേണമേ. തിരഞ്ഞെ$ 

ക്കപ്പെട്ടവരോടുക്ൂടെ, നിന്െറ വലഭാഗത്തു് ഞങ്ങളെ 

യും നിത്തേണമേ. എന്തെന്നാല്, നിന്െറ തിരഞ്ഞെടുക്ക 

പ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിലല്ലൊ ഞങ്ങളും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു 

ന്നതു്. സകലത്തിലും ബഹുമാന്യമായതും., വാഴ് അആഅപ്പെട്ട 

തുമായ തിരുനാമം, ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശുമ് ശിഹാ 

യുടെയും നിന്െറ വിശുദ്ധ വൃഹായുട്ടെയും തിരുനാമങ്ങളോടു 

ക്രടെ, സകലത്തിലും എന്നപോലെ ഈ ശുശ്രുഷയിലം, 

മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട് പുകഴ് ത്തപ്പെട്ട് പ്രാബല്യപ്പെടുമാ 

റാകണമേ. ഹോശോ......... 

ജനം, ആമ്മിനന്ം 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരി 

ക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ശുശ്രൂഷകന്, ദൈവം ഇരുന്നപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു... ... 

രണ്ടാമത്തെ വ൨ശമാ. 

ക പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാഠോട്ടു തീരിഞ്ഞു് നിന്നു് 
ലമ ഘണ മതം: നോ വക അടന്ത. ആകാ. ജം. വാം പധാമത്ഞണത്തോ പകം 2 പനന. റഞ്തടസത്ത 

ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു” പറയേണ്ടതു”. 
പാത്തതത്ത ജയന്ത ന. അം യ്ജ... മനറാനസവ സാം ന്ാനത്തനയ യതതാപാനയന്ന നനായ ്താായയയം ജ ന. -: 0. ന തമ 

മഹാ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേത്തമ' ശി 
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ഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങള്, 2 എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരേ. നി 
ക്ദളോ ടെല്ലാവരോടും ക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാഭവാട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 4 

ടം ഇവിടെ പട്ടക്കാരന് അപ്പം മുറിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ധ്യാനം നടത്തുന്നു. 
നിനി തി യ രളുതതതതതതതതത്ത്തു 

ശു ശ്രുഷകനും ജനവും കൂടി ലൃത്തിനിയായോ ഗീതമോ ചൊല്ലണം. ൧ രൂ ള്ള ല്ല 

(മാര യാക്കോബിനെറ കുര്ബാനക്രമം പുറം 91-41) 

രശ്രുഷക൯. സകലത്തിന്െറയും ഉടയവനായ......... 

ജനം. അനുഗ്രഹിക്കു വനായ കത്മാവേ. നിനെറ തകെക്കെയില് ....... 
ലി ി 

(മൌനപ്രാത്ഥനയ്ത്കു സമയം, പീഠറന്നാള്സ്ത്ോത്രം, പ്രത്യേക പേക്ഷകള്) 

കത്താവിനെറ പ്രാത്ഥനയ്ക്കക് മു൯പുളുമ അപേക്ഷ. 
അക്കം) സത്യ വായോ ഡം സാരം മ്മം ഞ്ജ നം. അം... സ്ക്ക... നയ പസ. തഅ . ചം. ബം അം അവന അം പക 

പട്ടക്കാരന് ഞങ്ങളുടെ കത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശ്രുമ” 
ശിഹായാകന ഏകജാതനെറ പിതാവായ ദൈവമേ, സ 
കല വൃന്ദങ്ങളും സേനകളും അശരീരികളായ ഗണങ്ങളും, 
നിന്നെ പുക്ൃ്ി ബഹുമാനിക്കുന്നു. ആയിരമായിരങ്ങളും പ 
തിനായിരം പതിനായിരങ്ങളും മുടങ്ങാതെ നിന്െറ ബഹു 

മാനത്തിനായി ശുശ്രുഷ ചെയുന്നു. നിമ്മല മനസ്സാക്ഷി 
യോടും മക്കള്ക്കു ചേന്ന ധൈര്യത്തോടും കരടി, സര്വ്വാധിപ 
തിയും പരിശുദ്ധനും സ്വഗ്ലൂസ്ഥനുമായ ദൈവമേ, എന്നു നി 
ന്നെ വിളിപ്പാന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കേണമേ. സ്വഗ്ഗസ്ഥ 
നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ...... 

ജനം. തിരുനാമം പരിശുഭ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ.... ... 

പട്ടക്കാരന്, സര്വ്വ സൃഷ്ട്രികളുടെമേലും അധികാരമുകൂള 

ഒദൈവവും., സവ്൮ ലോകങ്ങളുടെയും രാജാവും, വാനസേനക 

ളുടെ നാഥനുമായുള്ളോവേ, സകല സൃഷ്ടികളും നിന്െറ സ്ത 

തിയെ കീത്തിക്കുന്നു. . നീ ഞങ്ങള്ക്കു വീണ്ടെടുപ്പകാരനാ 

ിയിഭിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ് ക്കാല മെല്ലാം, തിരുസ 

ന്നിധിയുടെ സംരക്ഷണയില് ഞങ്ങള് പാലിക്ക പ്പെടുമാറാക. 
ണമേ. രക്ഷയും വിജയവും നിനേറതാകയാല് നിനക്കും 
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നിന്െറ ഏക പുൃത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഫായ്മച്ം സ്ത്രിയും സ്ലോ 

ത്രവും ഞങ്ങള് കരേറവന്നു. ഫഹോശോ....,.. 

ജനം: ആമ്മീന്ം 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനമുണ്ടായിരി 

ക്കട്ടെ. 

ജനം. നി൭ന്റ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കു 

ന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ........ 

പട്ടക്കാര൯ കത്താവേ., ഞങ്ങളുടെ ബോധത്തെയും ബുദ്ധി 

[യേയും നിന്െറ വിഗശുദ്ധാത്മാവുമുലം നീ വെടിപ്പാക്കേണ 
മേ. ഇപ്പ്യോള് ഭയഭക്തിയോടെ തിരുമുന്പില് തലകനി 

ച്ച” നിന്നു കൊണ്ടു”, നിന്െറ അന്തമില്ലാത്ത കരുണയ്ല്യായി 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന, നിന്െറ ആരാധകരായ ഈ ദാസരെ നീ 

അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. ഞങ്ങള് സര്വ്വ കാര്യങ്ങളിലും നി 
ന്നെ സ്തൃതിക്കുന്നവരായി തീരുമാറാകണമേ. ഞങ്ങള് നിന 

[ക്കും നിനെറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധാ വൃഹായ്യു,ം സ്തൂതിയും 

|സ്ലോത്രവും കരേറവന്നും ഫഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്, നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനമുണ്ടായിരി 

കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

മുന്നാമത്തെ ൨ശ മാ. 

ക വട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട തിരിഞ്ഞു നിന്ന് 

ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറയേണ്ടതു”. 

വിശുദധിയുള്ളതും മഹത്വമുള്ളതും, സ്തഷ്ടിയല്ലാത്തതും 

സ്വയംദ്രവായതും.ഴ്ട് ആദ്യന്തമില്ലാത്തതും വന്ദ്യമായിരിക്കുന്ന 

തും, തത്വത്തില് ഏകമായിരിക്കുന്നതും ആയ ത്രിത്വത്തി 
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ന്െറ 3; കപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ. 

നിങ്ങളെ ല്ലാവരോടുടംക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധിയും 

മഹത്വവും ഉള്ള ത്രിത്വമേ...... .. 

തൃശ്രൂഷക൯. നാം ഭയത്തോട്ടം വിറയലോട്ടം സൂക്ഷിക്കണം: 

ജയം. കത്താവേ, ദയതോന്നി ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ക ഇവിടം മുതത് സ്നോത്രപ്രാത്ഥന വരെയുള്ളതു* 

(മാര് യാക്കോബിരെറ കുര്ബാനക്രമം പുറം 44-51) 

സ്ത്ോത്രപ്രാന്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, സവ്൮ ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും 

ബഹുലമായ സ്ല്ലോത്രവും ഞങ്ങളില് നിന്നു സത്യമായി നിന 
ക്കു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രാജാവും നാഥനും ദൈ 
വവും രക്ഷകനുമായ. വന്ദ്യനായ യേശ്തമ് ശിഹായുടെ പിതാ 

വായ ദൈവമേ, ഞങ്ങള് അയോഗ്യരായിരുനിട്ടം, നിന്െറ 
ഭവനത്തിന്െറ പുഷ്ടിയാല്. ആത്മാവില് തൃപ്പരാകുവാ൯ 

ഞങ്ങളെ നീ അര്ഹരാക്കിയല്ലെൊ. ഇപ്പൊഴും കത്താവേ, 
നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി സഹായിച്ച് 

താങ്ങി എഴുനേല്ലിക്കയും, പാപ പരിഹാരം നല്കി ആ 

ശ്വസിപ്പ്ിക്കയും ചെയ്യേണമേ. കഴിഞ്ഞുപോയവയും, വരു 

വാനുള്ളവയുമായ സകലത്തിലും, ഞങ്ങള് നിനൌൊ സ്തൃതിക്കു 

ന്നവരും തിരുവിഷ്ം പ്രവത്തിക്കുന്നവരുമായി കാണപ്പെടുമാ 
റാകേണമേ. ഞങ്ങളോടുള്ള നിന്െറ കരുണയ്ക്രായി ഒത 

ങ്ങള് നിനക്കു നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഫായ്യും 
സ്തൂതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും കരേറ൮വം. ഫോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോാടു കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കു 
ക്മന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ... ... 
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പട്ടക്കാരന്. അരിഷ്ടരായ ഞങ്ങളുടെ വഗ്ലത്തിനെറ രക്ഷ 

യ്ക്കായി, ആകാശം ചായിച്ചു ഇറങ്ങി വന്നവനായ കത്താ 

വേ, നിന്െറ ആര്ദ്രകരുണയെ ഞങ്ങളുടെ മേല് വരഷിക്കേ 
ണമേ. ഞങ്ങള്ക്കും തിരുസഭയിലെ സര്വ്വസംഘങ്ങള്ക്കും, 
നിന്െറ സ്വരഗ്ലീയ ഐശ്വയ്യവും വാഴ് വും നല്കേണമേ. 

ഞങ്ങള് മതിവരാതെ, സര്വ്വാധിനാഥനായ ദൈവമെ, നി 

ന്നെയും നിന്െറ പിതാവിനെയും നിന്െറ വിശുദ്ധ ൮ഹാ 

യേയും മഫത്വപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ. ഹോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന് ബാറക്മാര്, 

ക ഹൂത്താമാ മുതല് ശേഷം ഭാഗങ്ങള് 

(മാര് യാക്കോബിനെറ കര്ബാനക്രമം പുറം 59367) 



മാര ഈവാനിയോസ് 

മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കര്ബാനക്രമം. 
ടാം 0 3ട-........---. 

സമാധാനത്തിന്െറ പ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്, നിരപ്പും സമാധാനവും സ്നേഹവും അനുഗ്രഹ 

ങ്ങളുടെ ഉറവുമായി, വലിയവനും നിതുനുമായിരിക്കുന്ന 

ദൈവമേ, നിനെറ സഭയെ സമാധാനപ്പെടുത്തുകയും, നി 
ന്െറ കൃപയാല് ഭൂലോകത്തെ പരിപാലിക്കയും ചെയ്യേണ 
മേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്മാ 
വുഹായ്യു്ഛ സ്തൂതിയും സ്നോത്രവും കരേറ൨൦. ഷഫോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 

രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

കുശ്രുഷകന്. നമ്മുടെ ദൈവമായ കത്താവിന്െറ സ്നേഹത്താല്... ... ... 

ക ഇവിടെ തമ്മില് തമ്മില് കൈകസൂരി കൊട്ടക്കണം. 

അന്യോന്യം കൈകുസൂരി കൊണ്ടു തീതവോളം ജനം താണ സ്വരത്തില് 

ആവത്തിച്ച ചൊല്ലേണ്ടത് 

ഒനം. മ്ശിഹാതമ്പരാന്െറ സ്നേഹവും സമാധാനവും സര്വ്വദാ... ........ 

ഒ എല്ലവരും കൈകസൂരി കൊണ്ടു തീന്നശേഷം 

തൂശ്രംഷകന്. സഹോദരന്മാരേ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ......... ി 

ജനം. കൃപയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ.......... 
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ക കൈകസുരിക്കു ശേഷമുള്ള പ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നി 

നെറ വലത്തുകൈ ആവസിപ്പിച്ചു ', നിന്െറ സന്നിധിയില് 
തങ്ങളുടെ തലകളെ വണക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്െറ അടിയാ 
രും ആരാധകരുമായവരെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. ഞങ്ങള് 
നിനക്കും നിന്െറ ഏകപൃത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്യ്ം സ്തൂതി 
യും സ്ക്ോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടുതന്നെ. ഹോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താലേ., നിന്െറ ഇടവകയുടെ പാപങ്ങള് 

ക്കും കുററങ്ങള്ക്കും വേണ്ടി, ആത്മികമായതും രക്തം ക്രൂടാ 
ത്തതുമായ ഈ യാഗം നിനക്കു കഴിപ്പാ൯ ഞങ്ങളെ ശക്തി 
പ്പെടത്തേണമേ. പു അമാഗ്ലങ്ങളെ നീ മായിച്ചു 
ഇല്പാതാക്കേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുൃത്ര 
ന്നും പരിശുദ്ധ വഹായ്യ്ം സ്തൂതിയും സ്തോത്രവും കരേററം. 
ഫോശോ... 

ജനംം ആമ്മീന്, 

ശുശ്രൂഷകന്, സഹോദരന്മാരേ, നാമെല്ലാവരും ഭംഗിയോട്ടം ഭയ 

കു പട്ടക്കാരന് ശോശപ്പ്പാ എടുത്തു മാററിഭക്കൊണ്ടു്......ധ്യാനം. പ തം ലിം യി ്കിികിം 

ഇസ്പായേലിന്െറ പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങള്ക്ക്” ജലനദികളെ ഒഴുക്കിയ ആ 
തീക്കല് പാറ നീയാകുന്നു. പണിക്കാര് നിരസിച്ച ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ടതും 
വിലയേറിയതുമായ ആ തീക്കല് പാറയും നീയാകുന്നു. 

ക പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞുനിന്ന് റുശ്മാ ചെയ്തുകൊണ്ടു” 

ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറയേണ്ടതു”. 

ഒന്നാമത്തെ ൨ശ്മാ. 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ സ്ന്റേഹവും ദ ഏകപത്ര 

ന്െറ കൃപയും 44% പരിശുദ്ധ വൃഹായുടെ സംസഗ്ഗുവും സഫ 

വാസവും 44 എനിക്കു് പ്രിയമുള്ളവരേ! നിങ്ങളോടെല്ലാവ. 

രോടടംക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കകട്ട. 
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ടം പട്ടക്കാര൯ തന്െറ കൈകളെ ഉയത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലേണ്ടതു”. 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ വല ഭാഗത്തു്, മ്ശി 
ഫാ തമ്പുരാന് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തില്, 
ഈ സമയത്തു് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വി 
ചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. 

ജനം. ദൈവമായ കത്താവിങ്കല് അവയാകുന്നു. 

പട്ടക്കാര൯. ാജാധിരാജാവായ പിതാവായ ദൈവത്തെ. 

പുത്രനോടും വിശുദ വൃഹായോട്ടം ക്രടെ വന്ദിപ്പാനും സ്തൃതി 
പ്പാനും 

ജനം. സത്യമായിട്ട യോഗ്യവ്യം ന്യായവുമാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. മാലാകമാരും റീശ് മാലാകമാരും ക്രോബേ 

ന്മാരും, സ്രാപ്പ്േന്മാരും മൌത്വേന്മാരും മോറാവാസന്മാരും. 

അദൃശ്യവും അസാ്വവുമായ സകലക്രമങ്ങളുംവഗ്ഗങ്ങളും സ്വ 

ശ്രീയ സൈന്യങ്ങളും അടങ്ങാത്ത വായ്ക്കള് കൊണ്ടും അവണ്ണു 

നീയ ശബ്ദങ്ങള് കൊണ്ടും, ജയഘോഷത്തോടെ സ്ത്തിച്ച് 

കീത്തിക്കുനവനെ നാമം സ്തൂതിക്കണം. കോഴയനാന് രവാമറീനാന്. 

ജനം, ആകാരവും ഭൂമിയും തന്െറ മഫത്വംകൊണ്ടു്........ 

അല്ലെങ്കില് ഗീതം. 

വാനംഭൂമ1 ആസകലം സ്തൂതി തിങ്ങും ......... 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവായ ദൈവമേ, നീ സത്യമായി പരിശുദ്ധനാകു: 

ന്ന, നിന്െറ പരിശുദ്ധ പുത്രനായ മോറാനീശോമ്ശിഹായോട്ടകൂടെ എ 
പ്പോഴ്ചം ശുദ്ധികരിക്കപ്പെട്ടന്ന നിന്െറ പരിശുദ്ധ റുഹായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. തന്െറ സ്നേഹത്താല് നമുക്കുവേണ്ടി ജഡം 
ധരിക്കയും, നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മനുസ്സോടെ വെവമയാക്ക 
പ്പെടുകയും ജഡത്തില് കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു കഷ്ടതകളുടെ 

ആ രാത്രിയില്, തന്െറ വിശുദ്ധ കൈകളില് അപ്പും എട 
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ത്തു. സ്ത്രോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടു" വാഴ് ത്തിക്ട്ശുദധീകരിച്ച് 
4: മറിച്ച് തന്െറ വിശുദ ശ്ലീഹന്മാക്ക് കൊടുത്തു് 
“വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പി൯ ഇതു” നിങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നല്കുന്നു 

എന്െറ ശരീരം; ഇതു” എന്െറ ഓാമ്മയ്കയോി ചെയ്തിന്? 

എന്നരുളിച്ചെയ്ത്ു. 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. ആപ്രുകാരം തന്നെ വീഞ്ഞില്നിന്നും വെള്ള 

ത്തില് നിന്നും കലത്തിയതായ കാസായേയും അവന് എട 
ത്തു. സ്്രോത്രംചെയ്ത് വാഴ് ത്തിക്ച്ശുഭധീകരിച്ച് ക്ത ന്െറ 
വിശുദാ ശ്ലീഹന്മാക്കു കൊടുത്തു” “എല്ലാവരും ഇതില്നിന്നു 
കുടിപ്പ്ിന്; ഇതു” അനേകക്കവേണ്ടി പാപമോചനത്തിനാ 
യി ചൊരിയുന്ന പുതിയനിയമത്തിലുള്ള എന്െറ രക്തം? 

എന്നരുളി ച്ചെയ്തു. 

ജനം, ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങള് ഈ അപ്പും തിന്നുകയും, 
ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കത്താ 

വു വരുവോളം അവന്െറ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 

ജൂുനം. കത്താവ്വേ, നിന്െറ മരണത്തെ ഞങ്ങള് ഓക്ടുന്നു ... .... ... 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ., പാപികളും കററക്കാരുമായ നി 

നെറ അടിയാരാകുന്ന ഞങ്ങള്. രക്ഷാകരമായ നിന്െറ സ 
കല വ്യാപാരത്തെയും., ഭയങ്കരവും മഹത്വവും ഉളളത്രമായ 
നിന്െറ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തിനെയും ഓക്കുന്നു. ഇതു 
ഹഫേതുവായി ഞങ്ങള് നടുങ്ങി വിറച്ച്. നിന്നോടും നീ 
മുഖാന്തരം നിന്െറ പിതാവിനോടും പ്രാത്ഥിച്ചചൊല്ലന്നു. 
ലാബൂക്കാദ് ഒമറൊ. 

ജനം. സര്വ്വശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട്ട്... ....... 

ധ്യാനം. 
അ 

പട്ടക്കാര൯. കത്താവേ, ബലഹിനരും പാപികളുമായ നിന്െറ അടി 

യാരായ ഞ്ഞങ്ങള് നിന്നോട്ട കൃതജ്ഞതയുള്ള വരായി, സകലത്തിനുവേബിയൂം 

സകലത്തിന്െറ നിമിരതവും നിന്െറ ദധഥയ്ത്കു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 
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ഒ പരിശുദ്ധ റുഫാന്റ്കു വേണ്ടിയുള്ള പട്ടക്കാരന്െറ 

രഹസ്യ്യ അപേക്ഷ. 

പട്ടക്കാരന്, , കത്താവേ, നിന്െറ വിശുദ്ധ നിവാനാത്തില്നിന്നു നി 

ന്െറ പരിശു ദ്ധറുഹായെ അയച്ചു, വ്റുപ്പെട്ടിരിക്കന്ന ഈ അപ്പുത്തെയും വി 

ഞ്ഞിനെയ്ും ശുദ്ധീകരിക്കയും, എന്നെ വെടിപ്പുള്ളവനും നിമ്മലനും ആക്കുക 
യയം ചെയ്യേണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. കൃത്താവേ, ഞങ്ങളോട്” ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേ 

ണമേ. കത്താവേ, ഞങ്ങളോട്” ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേണമേ. 

കത്താവേ, ഞങ്ങളോട് ഉത്തരമരുളിചെയ്തറ് , ദയ തോന്നി 

ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ജനം. കുറിയേലായിസ്ക്റോന് ക്ക. കുറിയേലായിസ്സ്റോന് __. കുറിയേലായ 

സ്ന്റോ൯. 

കു പട്ടക്കാരന് അപ്പം വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു പ. അയ ഷിയ ബാ ടം. നി 

ഈ അപ്പും നമ്മുടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെ തിരു 
ശരീരമായിരിപ്പാ൯ പരിശുദ്ധ വ൮ഹാ അതിനെ ശുദ്ധീകരി 
ക്കുമാറാകട്ടെ. 

ജനം. ആമ്മീന്. 

ട്% പട്ടക്കാരന് കാസാ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലന്നു. 

ഈ കാസായിലുള്ള വീഞ്ഞു” നമ്മുടെ കത്താവായ യേ 
ശുമ് ശിഹായുടെ തിരുരക്തമായിരിപ്പാ൯ പരിശുദ്ഥ വഹാ 
അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

ജനം. ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. കത്മതാവേ ഇവയില് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 
വരും സ്വഗ്ലരാജ്യത്തിന്െറ അവകാശികളും, പുതിയ ജീവ 
നില് ശുദ്ധിമാന്മാരോടുക്രടെ സന്തോഷിക്കുനാവരുമായി തീ 
രുമാറാകണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും 
പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മൂ്ഛം സ്ത്രതിയും സ്തോത്രവും കരേററാ. 

ഫോശോ... ,.. 

ജനം. ആമ്മീന്, 
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ധ്യാനം, 

ലട്ടക്കാര൯, കത്താവേ, തിരുസഭയുടെ ഇടയന്മാരെയും ഭരണക്കാരെയയം: 
പട്ടത്വ സമൂഫത്തെ ഒക്കെയും നി മാത്തുകൊള്ളേണമേ, 

കൂൃശരൂഷക൯, കത്താവേ, നാലു ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വിശുദ്ധസഭയെ ...... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്സ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ദൈവികമായ നിന്െറ ഉപദേ 
ശങ്ങലലടെ പ്രകാശം കൊണ്ടു, നിന്നെ സ്ന്റേഫിക്കുന്നവരെ 
പ്രകാശിപ്പിക്കേണമേ. നല്ല കാലങ്ങളേയും ആശ്വാസകര 
വും സമാധാന സമുദ്ധവുമായ ജീവിതത്തേയും ഞങ്ങള്ക്കു 
നല്കേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപപത്രന്നും 
പരിശുദ്ധാ വൃഹായ്യഠ സ്തൂതിയും സ്കോത്രവും കരേറവഠ. ഹോ 
ശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ഇവിടെയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള സത്ൃവി 
ശ്വാസികളായ നിന്െറ ജനത്തെ ഓത്തുകൊള്ളേണമേ. 

ശു ശ്രുഷക൯. കത്താവേ വിശ്വാസികളും സത്യ ക്രിസ്ത്യാനികള മായ... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്റ്റോന് 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ആവലാധിയോട ഇരിക്കുന്നവരെ 
യും പീഡിതരെയും ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെയും, ദുഃഖിത 
രെയും ദരിദ്രരെയും മുട്ടുള്ളവരെയും, പരദേശികളെയും അഗ 
തികുളെെയും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരെയും കൈവി ടപ്പെട്ടവരെയും. 
അനാഥരെയും വിധവമാരെയും നിന്െറ കരുണയാല് പോ 
ററി പുലത്തേണമേ: ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപപത്ര 
നും പരിശുദ്ധാ വൃഫായ്യ്ഛം സ്തൂതിയും സ്തോത്രവും കരേറവവാ 
നായിട്ടു തന്നെ. ഫോശോ...,.. 

ജനം. ആമ്മീിന്, 

ി ധ്യാനം. 
പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളായ 

ദ്ലേല്ലാ ഭരണകത്താക്കളെയും,, അധികാരികളെയും ഓത്തുകൊള്ളേണമേ. 
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ശുശ്രുഷകന്, കത്താവേ, എല്ലാ ഭരണാധികാരികള്ക്കും, രാജ്യ തത്ത 

ജനം, കുറിയേലായി സ്റ്റോൻ. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, തിരുമു൯പാകെ ആശ്വാസവും 

ആനന്ദവുമുക്കൂ ജീവിതം ചെയ് വാന് ഞങ്ങള്ക്ക് കൃപന 

ലേംണമേ. ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുകളില് ഞങ്ങള് 

ക്ക ദയ ലഭിക്കുധാറാകേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ 
ഏകപൃത്രന്നും പരിശുദ്ധ വഹായ്യച്ഛാ സ്തൂതിയും സ്കല്ോത്രവും ക. 

രേറ൮ം. ഫഹോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, വിശുദ്ധ കന്ൃകമറിയാമ്മിനെയും, യോഫ 

ന്നാന് മാദാനാരയയും, തുശുഷക്കാരനായ സ്നേപ്പാനോസിനെയും, നിന്നെ പ്ര 

സാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഞങ്ങള് ഓക്കുന്നു. 

തകൃശ്രുഷകന്൯. കത്താവേ, ഭൂമിയിലുള്ള സകല വംശങ്ങളില് നിന്നും... .... 

ജനം. കുറിയേലായി3 സ്റ്റാന്. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, തങ്ങളുടെ നീതിയുള്ള നടപ്പുകള് 
കൊണ്ടു” നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ടു ള്ള എല്ലാവരെയും ഞ 
ങ്ങള് ഓക്കുന്നു. അവരോടുക്രടെയുള്ള അവകാശത്തിനും ഓ 
ഹരിക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്വയതയുള്ളവരാക്കേണമേ. ഞങ്ങള്. 
നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധാ വഹായ്യും സ്ത 
തിയും സ്ന്ോത്രവും കരേറവം. ഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

ധ്യയവനം. 

പട്ടക്കാരന്, കുത്താവേ, വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരും പരിശോധിക്കപ്പെട്ട 
വരായ മല്പാന്മാരും സത്ൃത്തിന്െറ ശുശ്രുഷകന്മാതമായ എല്ലവരെയും നീ ഓ 
ത്തുകൊള്ളേണമേ. 

തൂശരൂഷകന്. കത്താവ്േവേ, നിഖ്യായിലും കുസ്തന്തിനോസ്പോലിസില്ം .... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്സറോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. വിശുദ്ധമായ മുന്നു സൃനഹദോസു 
കളുടെ സത്യവിശ്വാസമാകുന്ന പാറമേല് നിന്െറ കൃപ 
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യാല് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉറപ്പിക്കേണമേ. ഞങ്ങള് 

നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്യും സ്ത 

തിയും സ്യ്ലോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഫോശോ... 

ജനം. ആമ്മി൯, 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവ്വേ, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും സഹോദര സ 

ഫോദരിമാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും നീ ഓത്തുകൊ 

കള്ളേണമേ. 

ശുശൃൃുഷകന്. കത്താവേ, സത്യവിശ്വാസത്തില് മരിച്ചു... .... 

ജനം. കുറിയേലായിസ്റ്റോ൯ -- കുറിയേലായിസ്ക്റോ൯_-_കുറിയേ... ലായി 

സ്റ്റോൻ, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ., അന്ധകാര സൈന്യങ്ങളാല് പി 

ടിക്ക പ്പെടാത്തവരും, ദുഷ്ണാത്മാക്കളുടെ ആക്രമണത്തില് അ 

കപ്പെടാത്തവരും ആയി ഞങ്ങളെ നിത്തിക്കൊള്ളേണമേ. 

അരികഷ്ടതയില് നിന്നും അതിവേദനയില്നിന്നും ഞങ്ങളെ 

രക്ഷിക്കേണമേ. നിന്െറ ഏകപൃത്രന്െറ പ്രകാശം ഞങ്ങ 

ളൂടെമേല് ഉദിപ്പിക്കേണമേ. അവന് മഖാന്തരവ്വം അവ 

ന്െറ നിമിത്തവും അനുഗ്രഹങ്ങളും പാപമോചനവും കണ്ടെ 
ത്തുവാന്൯., അവനില് മാത്രം ഞങ്ങളും ശരണം പ്രാപിച്ചിരി 
ക്കുന്നു. മെത്തുലോസേ ഒപ്പിലാ൯. 

നം. ദൈവമേ, മനസ്സ്സോടും മനസ്സ കൂടാതെയ്യം...... 

ധ്യാനം. 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമേ, വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും 

നിനക്കു പ്രത്ൃക്ഷമായിരിക്കുന്ന, പരസ്യങ്ങളും രഹസ്യയങ്ങളുമറയ ഞങ്ങളുടെ 

പിഴകളെ നീ പരിഹരിച്ചു” ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ., നിന്െറ കരുണയുടെ ബഹുത്വം 

നിമിത്തം ഞങ്ങളെ ചെവിക്കൊളേളേണമേ. വരുവാനിരി 

ക്കുന്ന ന്യായവിധിയില് നിന്നും. ദുഷ്ഠന്മാക്കായി കരുതിയിക്കു 

നന അതിലേദനയില് നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

സകലത്തിലും എന്നപോലെ ഈ ശുശ്രുഷയിലും, ഞങ്ങളുടെ 
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കത്താ വേത്ുതുമ് ശിഹായോടു ക്രടെയും, നിന്െറ വിശുദ്ധ 
വൃഹായോടു ക്രടെയും, നിന്െറ വാഴ്ച” ത്തപ്പെട്ട തിരുനാമം 
സ്ത്ൂതിക്ക പ്പെടുകയും വാഴ് ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ. 
ഷ്ോോശോ..., 

ഒനം. ആമ്മീ൯ 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള് ക്കെല്പവേക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരി 
ട്ടെ, 

ി 

ജനം. നിനെറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ഷശ്രഷകന൯ു, ദൈവം ഇരുന്നപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു, 

രണ്ടാമത്തെ ൮ശമാ. 

ടം പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട തിരിഞ്ഞു നിന്നു” 
നാനാ 

ത്തത്തത്തു 

ജനത്തെ അനഗ്രഹിച്ചു പറയേണ്ടു”. 
അനയ ബശങമമംഅോനായവവയനഷാംംംയോഷംംയ ട്വ... 

മഫ്ഫാ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശ്ുമ് ശി 
ഫായുടെ അനുഗഫങ്ങള്, 24 എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ, നി 
ങ്ങളോടെപ്പാവരോടും ശ്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

നി 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ടേകൂടെയയം ഉണ്ടായിരിക്കുട്ടെ 

ട്ര ഉവിടെ പട്ടക്കാരന് അപ്പം മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനം നടത്തുന്നു. 
നനന തത്തു നി 

ല ശ്രരഷകനും ജനവും കൂടി ലുത്തിനിയായാ ഗീതമോ ചാല്ലണം 

(മാര യാക്കോബിചന്റ കര്ബാനക്രമം പുറം 31 --41) 

ശു ശ്രൂഷകു൯. സകലത്തിനന്െറയും ഉടയവനായ........ 

ജനം. അനുഗ്രഫിക്കുന്നവനായ കത്താവേ, നിന്െറ തൃക്കൈയില് തത തത 

(മമഴനപ്രാത്ഥനയ്ക്കു സമയം. പിറന്നാള്സ്ന്ോത്രം, പ്രത്യേക അപ്പേക്ഷകള്) 

കത്താവിന്െറ പ്രറത്ഥനയ്ത്ക് മുന് പുള്ള അപേക്ഷ, 

പട്ടക്കാരന്, വലിയവനും ബലവാനുമായ ദൈവമേ, നി 
ന്െറ മനുഷ്യസ്സ്റേഫത്താല് ദൈവികമായ ഈ ദാനത്തിനു 
ഞങ്ങളെ നീ വിളിച്ചടപ്പിച്ചിരിക്ന്നുവല്ലൊ. ഇതു ഹേതു 
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വായിട്ട് പിതാവേ, നിന്നെ ഞങ്ങള് മഫത്വപ്പെടത്തുന്നു, 

വിശുവഹഫായെ ഞങ്ങള് വന്ദിക്കുന്നു. തെളിഞ്ഞ ബോധ 

ത്തോടും നിമ്മല നിരൂപണയോടും നിഷ്കളമം ഹൃദയത്തോടും 

ശരീര വെടിപ്പേംടും ആത്മ ധൈര്യത്തോടും ക്രടെ, നിന്െറ 

ഏകപത്ര൯ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കര്ത്തുപ്രാത്ഥനയെ ഞ 

ങ്ങള് പാടി, സര്വ്വ വല്ലഭനും സ്വഗ്ലുസ്ഥനുമായ പിതാവെ 

എന്നു ഞങ്ങള് നമസ്തരിച്ച ചൊല്ലുന്നു. സ്വഗ്ലസ്ഥനായ ഞ 

ങ്ങളുടെ പിതാവേ...... 

ജനം. തിരുനാമം പരിശ്ുദ്ധമാക്ക പ്പെദടണമേ....... 

പട്ടക്കാരന്. തന്െറ മക്കളെന്നു വിളിക്കപ്പെടവാനായിട്ടു 

ഞങ്ങളെ യോഗ്വരാക്കിതീത്ത. ഉത്തമനും കാരുണ്യവാനുമായ 

പിതാലേ. കഠിന പരീക്ഷകളില് നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച 

കൊള്ളേണമേ. ദുഷ്ടനില്നിന്നും അവനെറ സകല ശക്തി 

യില്നിന്നു ദുജ്ജനങ്ങളുടെ ദ്രോഹങ്ങളില് നിന്നും ഞങ്ങള്കെ 

വീണ്ടു കൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏക 

പുത്രന്നും പരിശ്ുദ്ധവൃഹായ്മു് സ്തൂതിയും സ്ന്ോത്രവും കരേറവ 

വാനായിട്ടു തന്നെ. ഹോശോ.,..... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 

രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോടുകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കു 

ന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവയം ദൈവവ്യമേ ..... 

പട്ടക്കാരന്. സര്വ്വ സൃഷ്ടികളും തന്െറ മേല്ക്കോയ' മയു 

ടെ ചെകോലിന്കീഴില് വണങ്ങി നിപ്ലയന്ന, വലിയവനും 

സര്൪വ്൮ വല്ലഭനുമായ രാജാവേ, ഇപ്പോള് നിന്െറ മു൯പാ 

കെ തല കനിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്െറ വിശുദ സഭയ്യ് , നി 

നെറ വാഴ്” വുകളെ നീ അയച്ചതഭേണമേ. ഞങ്ങള് നിന 

ക്കും നിന്െറ ഏകപൃത്രന്നും പരിശുദ്ധവൃഫായ്യം സ്തൂതിയും 

സ്യലോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഫോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 
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പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ, 

ളനം. നിന്െറ ആത്മാവോടുകൂടെയ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, 

മൂന്നാമത്തെ വശ” മാ. 

4 പട്ടക്കാര൯ പടിഞ്ഞാറോട്ടു തിരിത്തു നിന്നു“ ര മിത 
ജനത്തെ അനാഗ്രഹിച്ചൂ പറയേണ്ടതു”, 
നന്നാ 

തതം 

വിശുദ്ധിയുളളതും മഹത്വമുള്ളതും, സ്ൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും 
സ്വയാദ്വായതും. പ്പ്: ആദ്യന്തമില്ലാത്തതും വന്ദ്യമായിരിക്കു 
ന്നതും, തത്വത്തില് ഏകമായിരിക്കുന്നുതും ആയ ത്രിത്വ 
ത്തിന്െറ 4 കപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും, എനിക്കു പ്രിയമുള്ള 
വരേ, നിങ്ങളോ ടെല്ലാവരോടുംക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരി 
ക്കട്ടെ. ഒ 

ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, വിശുദ്ധിയ്യം 
മഹത്വവും ഉള്ള ത്രിത്വമേ...... 

തൃശ്രൃഷകന്. നാം ഭയത്തോട്ടം വിറയലോട്ടം സൂക്ഷിക്കണം. 

ജനം. കത്താവേ, ദധതോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേല് അവധഗ്രഫഹം ചെയയ്കുണമേ. 

& ഇവിടം മൂതല് സ്തോത്ര പ്രാത്ഥന വരെയുള്ളത് 
ത്തന്നെ 

(മാര യാക്കോബിന്െറ കര്ബാനക്രമം പുറം 44-51) 

സ്ന്നോത്ര പ്പാത്മന. 
അനാം 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമേ, നിന്െറ ഏകപൂത്രനെറ ശരീര 
രക്തങ്ങളാകുന്ന ദൈവികമായ ഈ ദാനത്തിനു, അയോഗ്യ 
രായ ഞങ്ങളെ അര്ഹഫരാക്കിയതിനാല്, ഞങ്ങള് നന്ദിയുള്ള 
വരായി നിന്െറ വിശുദ തിരുനാമത്തിനു സ്ക്റോത്രം ചെയ്യു 
ന്നു. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശ്ുദാ 
വൃഹായ്യ്ഛം സ്തൂതിയും സ്ത്ലേത്രവും കരേറവം. ഫോശോ 

ജനം 

പ 1] 

ം ആമ്മിന്, 



__1 28-- 

പട്ടക്കാരന്, നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും .സമാധാനം ഉണ്ടായി 

രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കു 

ന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കുത്താവും...... 

പട്ടക്കാരന്. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മ ശിഹാതമ്പുരാനെ, 

നിന്െറയും., നിന്െറ പിതാവിന്െറയും നിന്െറ വിശുദ 

വൃഹായുടെയും തിരുവിഷ്ടത്താല്, ഞങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി യാഗ 

മായി അര്പ്പിക്കപ്പെടുകയും, നിന്െറ വിശുദ്ധ ശരീരം ഭക്ഷ 

ണമായും. പാപ പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന രക്തം ഞങ്ങള്ക്കു 

പാനീയമായും നല്കിയ, ആ നിനെറ സ്നേഹത്തില് ഞ 

ങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും, നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയഭക്തി 

കൊണ്ടു” ഞങ്ങളെ നിറയ്മയും ചെയ്യേണമേ. നിന്നിലുള്ള, 

വിശ്വാസത്തില് ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണമേ. 

കുററമില്ലാത്ത നടപടികളാല് ഞങ്ങളെ അലങ്കരിക്കയും, 

ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള് ഞങ്ങളോ ക്ഷമിക്കയും ചെയ്യേണ 

മേ. ഞങ്ങള് നിന്നേയും നിന്െറ ജനകനായ പിതാവാം 

ദൈവത്തെയും നിന്െറ വിശുദ വൃഹായെയും ഇടവിടാ 

തെ സ്തൂതിക്കുവാനായിട്ടുതന്നെ. ഫോശോ..... 

ജനം. ആമ്മീന് ബാറെകീമാര് 

ക ഹൂത്താമാ മുതല് ഗേഷം ഭാഗങ്ങള് 
ന്
നി
 

(മാര യാക്കോബിനെറ കര്ബാനക്രമം പുറം. 98-57) 



രോഗികറാക്കു വേണ്ട! 

വിട്ടില്വച്ചു നടത്തുന്ന 

വിശുദ്ധ കുബാനയ്യടെ 

ശൃഷ്ര്യപ്വശ്രമം 

ടിക റം; 

സൂചനകള്. 

1. നമ്മുടെ സഭയില് വിശുദ്ധ കുര്ബാനയെ സംബന്ധിച്ചു് തിരിച്ചറി 
വാന് തക്ക പ്രായമായിട്ടുളുള എല്ലാ സ്ത്രീപുരുഷയാരും അതില് പതിവായി ഓ 
ഫരീക്കാരാകണമെന്നു് പട്ടക്കാ൪ കൂടക്കൂടെ പ്രബോധിപ്പിക്കയും വസന്തപ്പനി 
യൊ പകര്ച്ചവ്യദധിയൊ ഉള്ള കാലത്തു് കടട്ടതല്. ജാഗ്രതയായി ഓമേപ്പെട്ട. 
ത്തുകയയം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ഉ. ഇടവകാംഗങ്ങളില് ഒരാള് പള്ളിയില് വരുവാന് പാടില്ലാതവണ്ണും. 
രോഗക്കിടക്കയില് ആയരരിക്കയും, വിശുദ്ധ കുര്ബാന കൈക്കൊള്ളാന് ആഗ്ര 

ഫാിക്കയും ചെയ്യുന്നതായാല് ആ വിവരം ഇടവക പടുടക്കാരനെ അറിയിക്കയും. 
പട്ടക്കാരന് രോഗിയുടെ വീട്ടില് ചെന്ന് വിശുദ്ധ കു" ബാന അനുഷ്ടിച്ച് രോ 
ഗാക്ഷ കൊടുക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആ അവസരത്തില് ആ കട്ടംബത്തിലെ: 
പ്രായപൂത്തിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്രീപുരുഷന്മാരും വിധ്ൃദ്ധ കര്ബാന അനഭവിക്കനസ 
തു ആഗാസ്യമായിരിക്കുന്നതറണ്ട്. രോഗിയോട്ടകൂടി വിശുദ്ധ കുര്ബാന അനു 
ഭവിക്കുന്നതിനു കുറഞ്ഞപക്ഷം രണ്ടു പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാന് കരു തണ്ട 
താണ്ട്. 

8. രോഗിയുടെ ഭവനത്തില് പ്രത്യേകം ഒരുക്കപ്ലെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തു വെ 
കു പട്ടക്കാരന് കുശ്രുഷ നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാല് ആ ഭവനത്തില് സൌ 

കരൃമില്ലാത്ത പക്ഷം രോഗിക്കും ശേഷമുക്കുവക്കം കൂടി വന്നു് സംബന്ധിക്കുന്ന 
തിര സൌകര്യമുള്ള അട്ടത്ത ഏതെകില്ും വീട്ടിലോ സമിപെയുള്ള പ്രാത്ഥന 
ലയത്തിലൊ വച്ച് ശുശ്രുഷ നടത്താവുന്ധതാമ്. ഛശന്നാല് ) ച ശരശ്രു വൃ 4) അവിടെയ്യംയ 
രോഗിക്കു സന്നിഹിതനാകുന്നതിനു കഴിവില്ലാത്രന്നാല് സാധാരണയായ! 
പള്ളിയില് വച്ചുതന്നെനടത്തേണ്ടതാണു്. 
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4. വി: കര്ബാന ആദ്യം പട്ടക്കാരനും മററു വൈദികന്മാര് ഉണ്ടായിരു 
ന്നാല് അവരും അനുഭവിച്ച ശേഷം രോഗിക്കും ഒരുങ്ങിവന്നിട്ടുള്ള മററുള്ളവ 
ക്ജം കൊട്ടക്കേണ്ടതാണു. 

6. രോഗിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാത്ഥനശുശ്രുഷയും അപ്പോള് തന്നെ നടത്തു 
ന്നതായിരുന്നാല് ശുശ്രുഷ ദീര്ഘമാകാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാത്ഥനക്രമ 
ത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങള് ചൊല്ലി തൈലാഭിഷേകം നടത്തിയശേഷം വിശു 
ദ്ധ കുര്ബാന ആരംഭിക്കണം, 

6. വസന്തപ്പനി, മസുരി മുതലായ പകര്ച്ചവ്യാധികള് നിമിത്തം ഭയ 
ന്ന് വീട്ടകളില് രോഗിയോട്ടകൂടി വിശുദ്ധ കുര്ബാന കൈക്കൊള്ളന്നതിനു 
ആരും ഒരുങ്ങിവരാതിരുന്നാലും വിശുദ്ധ കുര്ബാന അനുഭവിക്കണമെന്നു രോ 
ഗിക്കു പ്രത്യേകം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നാല് പട്ടക്കാരന് കുര്ബാന അനുഷ്ടിച്ചു, 
രോഗിക്കു കൊട്ടമക്കണ്ടതാണു”. 

1. തുയാബാ ശുശ്രുഷയ്ത്കു മുന്പോ പരസ്യ ശുശ്രുഷ അ രംഭിക്കുന്നതിനു 
മുന്പോ കുമ്പസാര ശുശ്രുഷ നടത്തേണ്ടതാണു. 
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കു പട്ടക്കാരന് കുര്ബാനയ്മ്ുള്ള അംശവസ്ര്രങ്ങള് 

ധരിച്ചശേഷം ശുശ്രുഷ ആരാഭിക്കുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവിനും പുത്രന്നും പരിശ്ദ്ധ റുഹാധ്ുഃ സ്തൃതി-_ബല 

ഹിനനും പാപിയയമായ എന്െറ മേല് അഘഗ്രഫഹങ്ങളും കരുണയും എന്നന്നേ 

ക്കും രണ്ടു ലോകങ്ങളിലും ചിന്തപ്പെടടമാറാകേണമേ-_ആ മ്മി൯. 

(പ്രാരംഭപ്പാത്ഥന) 

പട്ടക്കാരന്, കാരുണ്യവാനും മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നവനുമായ ദൈവ 

മായ കുത്താവേ, അവിവോട്ടം ഭയത്തോട്ടം ഭംഗിയുള്ള ആത്മിക ക്രമത്തോടും കൂ 

ടെ, തിരുസന്നിധിയില് വെടിപ്പും വിശുദ്ധിയും ഉള്ളവരായി നീന്നു, സകല 

ത്തിരു നിന്നും വന്ദന അരഹതയുക്ള കത്താവുയം സ്രഷ്ടാവുമായി, പിതാലും 

പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഫഹായ്യമായുളേളോവേ, എല്ലായ്പോഴ്ചം നിനക്കു ശുശ്രുഷ 

ചെയ്താന് ഞങ്ങളെ യോഗ്ൃതയുള്ളവരാക്കേണമേ. ഹോശോവബ്കൂല്സ് 

ബാന്ല് അല്മിന്. ആമ്മീന്, 

ക അതിന്െറ ഭശഷം പട്ടക്കാരന് അപ്പുമെടുത്തു”് പിലാസായില് 

വ്യയം വീഞ്ഞും വെള്ളവും കാസായില് കലത്തുകയ്യം 

ചെസ്സശേഷം വലത്തുകൈ പിലാസാമേലും ഇടത്തു 
പ യയ കം 

കൈ കാസാമേലം വച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലേണ്ടത്. 

എന്നോടുള്ള തന്െറ സകല ഉപകാരങ്ങള്ക്കമായി ഞാന് കത്താവിന്നു 

എത്തു പകരം കൊട്ടക്കുംം ഞാന് രക്ഷയുടെ കാസാ എടുത്തു കത്താവിന്െറ 

നാമം വിളി ച്ചപേക്ഷിക്കും. ഞാന് കത്താവിന്നു എന്െറ നേരച്ചുകളെ സകല 

ജനവും കു൦ണ്കെ കഴിക്കും. 

സ്വസ്ഥ പിതാവിന്െറ ആദ്യജാതനായ്യള്ളോമവ ബലഹീനനും പാ 

പിയ്യമായ നിന്െറ ദാസനെറ കൈയില് നിന്നു ഈ ആദൃയഫലങ്ങളെ മെക 

ക്കൊള്ള്േണെമ്കേ, 

9 ബലാനാ കൊണ്ട്ട് കാസായം പിലാസായ്യം മൂടിയ ശേഷം 

മുട്ട കുത്ത: പട്ടക്കാര൯ തംിക്കുവേണ്ടിയുള്ളൂ പ്രാത്ഥന പച്ചാല്ലുന്ന, 

മനുഷ്യരുടെ അന്യായങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നവനും, പാഘികളുടെ മരണത്തില് 

ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനുമായ സര്വ്വശക്തിയ്യള്ള ദൈവമായ കത്താവേ, എന്െറ ഹൃദ 

യ കൈകളെ നിങ്കലേക്കു നീട്ടി എന്െറ സകല ലംഘനങ്ങളടെയും മോചനം 

നീന്നോട്ട ഞാന് യാചിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഞാന് മുഴുവനും നിങ്കല് ആയിരിപ്പാ 

നും നിന്െറ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ ദാനം നിന്നില് നിന്ന എനിക്കു ലഭിപ്പാ 
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നും ആയിട്ടു ഞാന് അയോഗ്യനെങ്കിലും, എതിരാളിയുടെ സകല വ്യാപാരങ്ങ 

ളില് നിനം എന്െറ ബോധത്തെയും, ദുമ്മോഹത്തോടെ നോക്കാതിരിപ്പാ൯ 

എനെറ കണ്ണുകളെയും, വ്യര്ത്ഥകാര്യങ്ങള്ള കേള്ക്കാതിരിപ്പാ൯ പൃനെറചെ 

വികളെയും, വെറുക്കരതക്ക പ്രവൃത്തികതു!ല് നിന്നു എന്െറ കൈകുളെളെയ്യം, 

നിന്നാല് പ്രയോഗിക്കപ്പെടത്തക്ക വണ്ണം എനെറ അന്തരംഗങ്ങളെയും കാത്തു 

കൊള്ളണമെന്നു നിന്നോട്ട ഞാന് അപേക്ഷിക്കുന്ന. ആമ്മീന്൯. 

ക അതിന്റ ശേഷം പട്ടക്കാരന് എഴഴന്നേറവ്റ് പിലാസായയടെ 
എ ത്ത ക്കം ഞ്ഞ പ ലം 

മൂടിക എട്ടത്ത് വലത്തു ഭാഗത്തും കാസായ്യട്േതു”് 

ഇടത്തുടാഗത്തും വപ്പ് ചൊല്ലേണ്ടത്. 

[1 

സര്വ്വലോകത്തിനെറയും പാപപരിഹാരത്തിന്നും വീണ്ടെടുപ്പിന്നുമായി, 

തന്െറ പിതാവിന്നു സ്വീകാര്യമായ കാഴ്ചയായി തന്നെത്തന്നെ അര്പ്പിച്ച വെ 

ടിപ്പുള്ളതും ഈനമററതുമായ കുഞ്ഞാടായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മ്ശിഹാത 

മ്പരാനേ, നിനക്കഷ പ്രസാദമായിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള യാഗത്താി 

നു സദുശമായിരിക്കുന്നതും ആയ ജിവനുള്ള യാഗമായി ഞങ്ങളെത്തന്നെ നിന 

ക്കു അര്പ്പിപ്പാന്൯ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ള വരാക്കേണമേ. ആമ്ധീ൯, 

ക്ല പട്ടക്കാരന് തന്െറ കൈകളെ കുരിശിനന്െറ ഭാഷയില് ഇടത്തു 
യിനി യ പം ചം രത മം.ലെ ൭... പായ ജം. 

കൈക്കു മേലായി വലമ്മുകൈ നീട്ടി വലത്തു കൈയില് 

പിലാസായുയം ഇടത്തു കൈയില് കാസായും 

പിടിച്ചു കൊണ്ടു് ചൊടച്ഛണ്ടതു". 

ഞങ്ങളുടെ കത്താറ്യം ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായ യേശ്ുുമ്ശിഹായ്യടെയയം 

ഞങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി ഉണ്ടായ രക്ഷാകരമായ തന്െറ സകല ഖ്യാപാരത്തിനെറ 

യ്യം ഓമ്മയെ ഞങ്ങളോട്ടകൂള തന്െറ കുത്തൃസംബന്ധമായ കല്പനപോലെ ഞ 

ങ്ങള് ധ്യാനിക്കുന്നു. ആയതു മാലാക മൂഖാന്തരമുള്ള ദൂതും, മഫത്വമുള്ള ഉല്ലാദ 

നവും ജഡപ്രകാരമുള്ള ജനനവും യൂര്ദനാനില് വമ്മുളള മാമോദീസായ്യം, നാ 

ലതു ദിവസത്തെ നോ൯പ്ം, രക്ഷാകരമായ കഷ്ടപ്പാടും, സ്സ "ബായിലേക്കുള്ള 

കരേററവും, ജീവപ്രദമായ മരണവും മാന്യമായ കബറടക്കവും, സ്വഗ്ഗത്തിലേ 

ക്കുള്ള ആരോഫണവും, പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ വലത്തു ഭാഗഃഇ്ുള്ള ഉപ 

വേശവും ആകുന്നു. 

ളള ശോശപ്പാ കൊണ്ടു് മുടീന ശേഷം ചൊലല്ലണ്ടതു”. 

മഹത്വമുള്ളവനെറ തേജസ്സിനാര ആകാശങ്ങള് മൂടിയിരിക്കുന്ന. അവ 

നെറ മഹത്വം സവ്വ സൃഷ്ടിയിലും നിറഞ്തൊരിക്കുന്നു. 

ലി 
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ക വട്ടക്കരന് ധുപക്കുററിയില് കുന്തിരുക്കം ഇട്ട്” വീശിക്കൊണ്ട് 

വണങ്ങി ചൊല്ലേണ്ടത്. 

കരുണയുള്ള പിതാവിനു വന്ദനം... കരുണയുള്ള പുത്രന്നു വന്ദനം--ജിവ 

നാം വിശുദ്ധിയുമുള്ള റൂഹായ്ത്കു വന്ദനം. 

നീതിമാന്മാരേ, കത്മാവിനെ സ്തൃതിപ്പിന് --സകല ജാതികളമേ, തന്നെ 

സ്തൂതിപ്പിന_- പിതാവിനും പുത്രന്നും പരിശുദ്ധ റുഹായഷ്ക്കും സ്തൂതി. ആദിമുതല് 

എന്നന്നേക്കും തന്നെ, ആമ്മീന്, 

എ ത്രാ. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിന്െറ കരുണയാല് നിന്െറ അടിയാരുടെ 

ആരാധനയെ കൈക്കൊള്ളണമേ. നിന്െറ പട്ടക്കാരുടെ പ്രാരത്ഥനയെ ശ്ര 

ഭ്ധിക്കേണമേ. തന്െറ പിതാവിനോട്ടം ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള തനെറ റു 

ഹായോടും കൂടെ വന്ദിക്ക പ്പെടുകയും സ്തൃതിക്കപ്പെട്ടകയും ചെയ്യുന്ന പുത്രനായ 

മ്ശിഹായേ, നിന്നെ വന്ദിക്കുന്നവരുടെ മശ്രൂഷയില് എല്ലായ് പോഴ്ചം നി 

ആനുകൂല്യം ഉള്ള വനായിരിക്കയും ചെയ്യണമേ. ആമ്മീന്, 

അപേക്ഷ. 

പട്ടക്കാരന് . ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവ്ൃമേം നിന്െറ ജനത്തില് 

നാന്നു കോപത്തെ മായിക്കേണമേ. നിന്െറ മേച്ചില് സ്ഥലത്തെ ആടുകളോ 

ടട കരുണ ചെയ്യേണമേ. നിന്െറ നിരപ്പും സമാധാനവ്യ ലോകത്തിന്െറ 

നാനാ ഭാഗങ്ങളിലം എന്നേക്കും വസിക്കയും ചെയ്യേണമേ. ആമ്മീന്. 

ടം താഴെയൃയള്ള ഗീതങ്ങളില് ഒന്നോ അധികമോ ചൊല്ലണം. 
ളു ഞ്ഞ 

വെളിവു നിറഞ്ഞ രക്ഷകനേ നിന്വെ--ളിച്ചം കൊണ്ടു്--- 

ഇരുള്വാസികളാം ഞങ്ങളിന്നു വെളിച്ചം കാണുന്നു-- 

സ്വഗ്ശസ്ഥപിതാ--വി൯ ക---തിരേ 

ശോഭിപ്പ്ിക്ക ഞങ്ങളെ ഇന്നു. 

അഹറോന് അണച്ച ധൃപംപോല് പ്രാത്ഥ--ന സ്വീകരിക്ക 

നിനുവര് യാചനയതുപോലെ ൮.ശ്രു--ഷ കൈക്കൊള്ക- 

കടലില് യോനായ്ത്കു__ രി__യപോല്.... 

അടിയാക്കത്തരമ രള 1-ട്ടക. 

പരമാത്ഥിയാം ഫാദബലിന്നാടും _ നോഹി൯ കാഴ്ലയയു- 

അബ്വറാഹം തനന്ബലിയും കൈക്കൊണ്ട. ദൈവമേ 

മല്പ്രാത്ഥന നീ മെക ക്കൊണ്ട് 

മമയാചന നല്കി--ടേ ണമേ. 
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പരസ്യശുശ്രുഷ. 

ടം വട്ടക്കാമന് ധുപക്കുററിയില് കുന്താരിക്കം ഇട്ട വീശിക്കൊണ്ടു”. 
നനനനാനത്തതതതത്തതത്തത്തതു 

പട്ടക്കാരന്. മറിയാമ്മില് നിന്നു ജഡം ധരിക്കയും., യോഫ 
ന്നാനോ; മാമോദീസാ കൈക്കൊള്കയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ 
കത്താവേതുമ് ശിഹായേ. ഞങ്ങളുടെ മേല് അനുഗ്രഹം ചെ 
യ്യേണമേ. 

ജനം. സ്വഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെറ ഏകപുത്രനും വചനവും ആയി-- 
ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ കത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങള് ാര്ക് സാമലംക്ാ 
രം മരണമില്ലാത്തവനും--തന്െറ കൃപയാല് സകല മ൯ഷ്യരുടെയും ജീവന്നും 
രക്ഷണം വേണ്ടി വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമ്മില് നിന്നു” ജഡം ധരിച്ചു് ഭേദം 
കൂടാതെ മനുഷ്യപുത്രനായി ഞങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട -_-തനെറ മര 
ണത്താല് ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെ ചവിട്ടിക്കൊന്നവനും _വിശുദ്ധത്രിത്വത്തില് 
ഒരുവനു--തരെറ പിതാവിനോട്ടം ജീവനുള്ള തസെറ വിശുദ്ധ റുഹായോട്ടം 
കൂടെ--തുല്യമായി വന്ദിക്കപ്പെട്ട സ്മൂതിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ഞങ്ങളുടെ മ്ശി 
ഹാതമ്പരാനേ__ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും കരുണ ചെയ്യേണമേ 
ആമ്മിന. 

പടക്കാരന്. ടല ദൈവമേ. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. 
ജനം, ബലവാനേ, നീ പരിശു ദ്ധനാകുന്നു . 

പട്ടക്കാരന്, മരണമില്ലാത്തവനേ. നീ പരിശു നാകുന്നു. 
ജനം. ഞങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, ഞങ്ങളടെ മേല് അ 

നുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ഒ ഇപ്രകാരം മൂന്നു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയ ശേഷം ാായയാായാനങതയായ തായ 

കറിയേലായിസ്റ്റോന്-കുറിയേലായിസ്സറോന്--കറിയേലായിസ്റ്റോന്. 

കു ലേഖനം വായിക്കുന്നതിനു മുന്പുള്ള പ്രാത്ഥന. പ വും ഷ്യം... ലയി; 

പട്ടക്കാര൯ഃ ദൈവമായ കത്താവേ, ഈ സമയത്തു് തിരു 
സന്നിധിയില് കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനകളും അപേ 
ക്മകല്ലം കൈക്കൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവ 
വുമേ., നിന്െറയും ദിവ്വന്മാരായ നിന്െറ ശ്ലീഫന്മാരുടെയും. 
നിന്െറ വിശുദ്ധ സദയുടെ ശില്ലിയും പണിക്കാരനുമായ 
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പൌലുസ ദ്ര്രീഹായുടെയും കല്പനകളെ വെടിപ്പ്യോടും വിശു. 
ഭ്ധിയോടുക്രേടെ ആചരിപ്പാ൯ എന്നേക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യ. 

തയുള്ളവരാക്കേണമേ. 

ജനം. ആമ്മിീന്, 

ശുശ്രൂഷകന്. പൌലോസുശ്ലീഫാ കൊരിന്ത്യക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാംലേഖ 

നത്തില് നിന്നു 

ജനം, ഗ്ലുഹന്മാരുടെ ഉടയവനു സ്കൂതി. കത്താവേ, നിന്െറ വചന 

ങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നതിനു ഞങ്ങള്ക്കു കൃപ നല്കേണമേ. 

ഒ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകന് ഗ്ലീഹാ വായിക്കുന്നു. പാ ത്ന. 

(1 കോരിന്തി. 1: 93.30) 

ഞാന് കത്താവിങ്കല് നിന്നു പ്രാപിക്കയും നിങ്ങള്ക്കു് ഏല്ലീക്കയും ചെയ്ക 

തു എന്തെന്നാല്: കത്താവായ യേശുവിനെ കാണിച്ചുകൊട്ടത്ത രാത്രിയില് അ 

വന് അപ്പം എടുത്തു സ്ന്രോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി. 

ഇതു നിങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള എനെറ ശരിരം; എനസെറ ഓാമ്മഡ്ല്ലായി ഇതു 

ചെയ് വിന് എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ്വണ്ണംതന്നേ അത്താഴം കഴിഞ്ഞശേഷം അവന് പാനപാത്രവും എട 

ത്തു: ഈ പ്പാനപാത്രം എന്െറ രക്തത്തില് പൂതിയ നിയമം ആകുന്നു; ഇതുകു 

ടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്െറ ഓാമ്മദ്ത്രായി ചെയ്വിന് എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ നിങ്ങള് ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കയും ചെയ്യു 

മ്പോഴൊക്കെയും കത്താവു വരുവോളം അവനെറ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയൊ കത്താവിന്െറ പാന 

പാത്രം കുടിക്കയോ ചെയ്യുന്നവ൯ എല്ലാം കത്താവിനെറ ശരിരവുഭ രക്തവും: 

സംബന്ധിച്ചു കററക്കാരന് ആകും, 

മനുഷ്യന് തന്നത്താന് ശോധന ചെയ്തിട്ട വേണം ഈ അപ്പും തിന്നുകയ്യം. 

പാനപാത്രത്തില് നിന്നു കുടിക്കയും ചെയ്വാന്. 

തിന്നുകയും കുടിക്കയ്യം ചെയ്യുന്നക്കന് ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാഞ്ഞാല് ത 

നിക്കു ഗിക്ഷാവിധി തിന്നുകയ്യം കുടിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഇതു ഹേതുയായി നിങ്ങളില് പലരും ബലഹിനരും രോഗികളും ആകു. 

ന്നു; അനേകരും നിദ്രകൊള്ളുന്നു. ഹാലേല്യയാ-ഉ--- ഹാലേലുയ്യാ. 
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ക ഏവന്നേലിയോന് വായിഒന്നതിനു മുന്പുള്ള പ്പാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമായ കത്താവേ, ദൈവികമായ നി 
ന്െറ വചനങ്ങളുടെ അറിവു ഞങ്ങള്ക്കു സൌജന്വം ചെയ്യേ 
ണമേ. നിന്െറ വിശുദ്ധ ഏവ൯ഗേലിയോന്െറ സാരാംശ 
വും നിന്െറ ദിവ്യജ്ഞാനങ്ങളടെ ഐശ്വര്യവും നിന്െറ വി 
ശുദ്ധ വൃഹായുടെ നല്വരവും കൊണ്ടു” ഞങ്ങളെ നിറയ്യേേണ 
മേ. ഞങ്ങള് സന്തോഷ പൂര്വ്വം നിന്െറ കല്പനകള് ആച 
രിക്കയും., തിരുഹിതം പരിച്ൃ൪ണ്ണമായി നിവത്തിക്കയും ചെ 
യ വാന് ഞങ്ങള്ക്കു കൃപ നല്കേണമേ. നിന്നില്നിന്നുക്ളൂ 
അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കും കരുണകള്ക്കും ഞങ്ങള് എല്ലായ്യോഴും 
യോഗ്യതയുകൂളവരായി തീരുകയും ചെയ്യേണമേ. 

ഫോശോ..... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

തൂശ്രുഷകന്. സഹോദരന്മാരേ, നാം അടക്കത്തോട്ടം ഭയത്തോട്ടം വണ 
ക്കത്തോട്ടം ശ്രദ്ധിച്ചു”, നമ്മുടെ കത്താവേശു മ്ശിഹായുടെ വിശുദ്ധ ഏവന് 
ഗേലിയോനിലെ ക്രവത്തിന് ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ ഭഭറിയിപ്പിനെ 
കേള്ക്കണം, 

൭ പട്ടക്കാരന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞുനിന്നു" 
തിനി ണി തിനാ മിള 

നി 

നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 
ധനം. ദൈവമായ കത്താവു് നിന്െറ ആത്മാഃവാട്ട കൂടെ ഞങ്ങളെയും 

യോഗ്യൃതയ്ുള്യ വരാക്കട്ടെ. 

പടക്കാര൯. ലോകത്തിനു ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കു 
ന്ന യോഹന്നാന് ഗ്ല്രീഹാ എഴുതിയ ജീവന് നല്കുന്ന പ്രസം 
ഗമായ നമ്മുടെ കത്താവേശ്തുമ് ശിഹായുടെ വിശുദ്ധ ഏവന് 
ഗേലിയോനില് നിന്നു. 

ജനം. വന്നവനും വരുവാനിരിക്കു സവനുമായവന്൯ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകു 
ന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയായി തന്നെ അയച്ച പിതാവിന്നു സ്കൂതി__തന്െറ അനു 
ഗ്രഹങ്ങള് നാമെല്ലാവരുടെയ്യം മേല് എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

പട്ടക്കാര൯, വിഗശുദ്രാ കന്വകമറിയാമില് നിന്നു ജഡം എ 
ത്ത ദൈവമായി, ജീവന്െറ വചനമായ നമ്മുടെ കത്താവം 
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ദൈവവും രക്ഷിതാവും ആയിരിക്കുന്ന യേശ്രമ ശിഹായുടെ 

നടപടിയുടെ കാലത്തു ഇപ്രകാരം സാഭവിച്ച. 

ജനം. അപ്രകാരം ഞങ്ങള് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാടുന്നു. 

& പട്ക്കാരന് ഏവന്ഗേലിയോന് വായിക്കുന്നു. 

യോഫന്നാന് 0: 41-68. 

ആമേന്, ആമേന്, ഞാന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. വി 

ശവസിക്കുന്നവന്നു നിത്വജീവന് ഉണ്ടു്. ഞാന് ജീവന്െറ 

അപ്പമാകുന്നു. 

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് മരുഭൂമിയില് മന്നാ തിന്നിട്ടും 

മരിച്ചുവല്ലോ. ഇതോ തിന്നുന്നവന് മരിക്കാതാിരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു സ്വഗ്ശുത്തില് നിന്നു ഇറങ്ങുന്ന അപ്പം ആകുന്നു. 

സ്വഗ്ലത്തില് നിന്നു ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പും ഞാ൯ 

ആകുന്നു. ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവന് എല്ലാം എന്നേക്കും ജീ 

വിക്കും. ഞാന് കൊടുപ്പ്ാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തി 

നെറ ജീവന്നു വേണ്ടി ഞാന് കൊടുക്കുന്ന എന്െറ മാംസം 
ആകുന്നു. 

ആകയാല് യറ്ൃദന്മാര്, നമുക്കു് തന്െറ മാംസം തിന്നേ 

ണ്ടതിന്നു തരുവാന് ഇവന്നു എങ്ങനെ കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു 

തമ്മില് വാദിച്ചു. 

യേശു അവരോടു” പറഞ്ഞതു ആമേന്, ആമേ൯., ഞാന് 

നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നിങ്ങള് മനുഷ്യ പുത്രന്െറ മാംസം 

തിന്നാതെയും അവനെറ രക്തം കുടിക്കാതെയും ഇരുന്നാല് 

നിങ്ങള്ക്കു ഉള്ളില് ജീവന് ഇല്ല. 

എനെറ മാംസം തിന്നുകയും എന്െറ രക്തം കുടിക്കയും 
ചെയ്യുന്നവന്നു നിത്വജീവന് ഉണ്ടു്; ഞാന് ഒടുക്കത്തെ നാ 

കില് അവനെ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലിക്കും. . 

എനെറ മാംസം സാക്ഷാല് ഭക്ഷണവും എന്െറ രക്തം 

സാക്ഷാല് പാനീയവും ആകുന്നു. എനെറ മാംസം തിന്നുക 



ടം. 

യും എന്െറ രക്തം കുടിക്കയുംചെയ്യുനനവന് എന്നിലും ഞാന്. 
അവനിലും വസിക്കുന്നു. 

ജീവനുള്ള പിതാവു എന്നെ അയച്ചിട്ട ഞാന് പിതാ. 
വി൯മൂലം ജീവിക്കുന്നതുപോലെ എന്നെ തിന്നുന്നവന് എന് 
മൂലം ജീവിക്കും. 

സ്വശ്ലത്തില് നിന്നു ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പം ഇതു ആകുന്നു. 
പിതാക്കന്മാര് തിന്നുകയും മരിക്കയുംചെയ്തുതു പോലെ അല്ല; 
ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവന് എന്നേക്കും ജീവിക്കും. 

നിങ്ങള്ക്കു് എല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ശുശ്രൂഷകന്. നിങ്കലേക്കു അട്ടത്തു വരുവാനായിട്ടു ലോകത്തിന്െറ പ്രകാ 
ശമായ ഏവ൯ശഗേലിയോന് ഞങ്ങള്ക്കു തന്നവനായ കത്താവേ, നിനക്കു സ്കൂതി.. 
ഇപ്പോള് നിന്െറ സുവിശേഷത്തില് നിനു ഞങ്ങള് കേട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള 
ചനങ്ങള് നിമിത്തം നിന്നെ മഹത്വീകരിപ്പാ൯ ഞങ്ങളെ യോഗ്ൃതയുള്ളവ 
രാക്കി തീക്കേണമേ, ബാറെക്മാര് സ്തൌമ൯കാലോസ്പ്. 

(അല്ലെങ്കില് ഗീതം) 

ദൈവത്തിന് സുവിശേഷം-_വിലമതിയാതുള്ളതു”__ 
ദാനം ഇ. തതിശയം 

ഗുണമേറിട്ടുള്ളതു--തേനേക്കാള് നല്ലരസം__ 
അതിനുണ്ട് __ നിശ്ചയം 

ഹാലേല്ലയ്യാ ഉ-_ഹാലേല്യ്യാ 
പുഷ്ടുമണം-_ ഒപ്പമല്ല, ബാറെക്മാര് സ്നലൌമെന്കാലോസ്പ് 

ജനം, കുറിയേലായ ിസ്റ്റോന്. 

പ്രോമ്യോന്, 

പടക്കാരന്. 1 ി ട്ട നാമെപ്പാവരും പ്രാത്ഥിച്ച് കത്താവിനോടു 
അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം. 

ജനം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ഞ 
ളെ യഫായിക്കേണമേ. 



നി! 8] അ 

പട്ടക്കാരന്, സ്തൂതിയും സ്ക്ോത്രവും, തേജസ്സും പുകഴ്സയും മാ 

ഞ്ഞുപോകാത്ത നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്ക്കോഴും നിരന്തരം കരേ 
റ൮വാന് ഞങ്ങള് യോഗ്യതയുള്ള വരായി തീരേണമേ. 

തനെറ ശരിരം ഞങ്ങള്ക്ക് ആഹാരമായും തന്െറ ര. 

ക്തം ഞങ്ങള്ക്ക് പാനീയമായും നല്കുകയും തന്െറ സ്വശു 
രാജ്യത്തിനു” ഞങ്ങളെ അവകാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നല്ല ഉ. 
ടയവനായ മ് ശിഹാതമ്പുരാ൯്., ദൈവികമായ ഈ സ്ക്ോത്ര 
ശുശ്രൂഷ പൃ൪ണ്ണുമാക്ക പ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ ആയു 
സ്ത്രിനെറ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തൂതിയും ബഹുമാനവും വ 
ന്ദനവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ഫോശോ..... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

ക വട്ടക്കാര൯ന് ധൃപക്കുററിയില് കുന്തിരുക്കം ഇട്ട ശേഷം 
[ നാാാനാാലാാല്തത്തരതത്തളുതതതതതത്തത്ത്തു 

പട്ടക്കാരന്. നീതീകരിക്കുന്നവനും ശുദ്ധീകരിക്കന്നവനും 
ക്ഷമിക്കുന്നവനും., ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങള് ഓക്കാതവണ്ണും മാ 
യിച്ചു ഇല്ലാതാക്കുന്നവനും ആയ ദൈവമായ കത്താവേ, സം 
ഖ്വയില്ലാതവണ്ണം പെരുപ്പവും വലിപ്പവുമള്ള എനെറ പാ 

പങ്ങളും, വിശവാസമുകൂള നിന്െറ സര്വ്വ ജനത്തിന്െറയും 
പാപങ്ങളും, നിന്െറ സ്റ്റേഹഫകാരുണ്വത്താല് മായിച്ചു നല്ല 
വനേ, ദയ തോന്നി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. ദൈവ 
മായ കത്താവേ. നിന്െറ കരുണയാല് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളു 
ടെ മാതാപിതാക്കളെയും, സഹഫഹോദരസംഫോദരികളെയും, അ 
ദ്ധ്യക്ഷന്മാരെയും മല്ലാന്മാരെയും, വിശുദ്ധിയും മഫത്വവുമുള്ള 

തിരുസഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സകല വിശ്വാസി 
കളെയും ഓത്തുകൊള്ളേണമേ. ദൈവമായ കത്താവേ, ഞ 

ങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളെയും ദേഹികളെളെയും ആത്മാക്കളെയും തത 

ശ്വസിപ്പ്ിക്കേണമേ. കരുണകളും ദയയുമാകുന്നു മഞ്ഞു” ഞ 
ങ്ങളുടെ മേല് പൊഴിക്കേണമേ. മഹത്വത്തിന്െറ നാഥ 
നായി, ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ കത്താവായി. ഞങ്ങളുടെ രാജാ 
വായ മ് ശിഫായേ, ഞങ്ങള്ക്കു പാപ പരിഹാരവും, പാപ 
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പരിഹാരകനും നീ ആയിരിക്കേണമേ. കത്താലേ., ഞങ്ങ 
ളോ; ഉത്തരമരുളി ച്ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തി 
നും തുണയും നീ വന്നു് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണമേ. 
ദൈവമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈ 
ക്കൊണ്ടു” , കഠിനതരങ്ങളായ സകല ശിക്ഷകളും, കോപത്തി 
ന്െറ വടികളും നിന്െറ കാരുണ്യത്താല് ഞങ്ങളില് നിന്നു 
നിക്കി മായിച്ചു കളയേണമേ. സമാധാനത്തിനെറ പുരുഷ 
ന്മാക്കണ്ടാകുന്ന നല്ല അവസാനത്തിന്നു', ഞങ്ങളെ എല്ലാവ 
രെയും യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കേണമേ. നീ സ്റ്റേഹിക്കുന്നതും 
നിന്െറ ദൈവത്വത്തിന്നു ചേര്ച്ചയുള്ളതും പ്രസാദമുളളതം 
ആയ ക്രിസ്ത്രീയ പൂ൪ണ്ണത ഞങ്ങള്ക്കു സൌജന്യം ചെയ്യേണ 
മേ. നിനക്കു സ്ത്രതിയും സ്തോത്രവും എല്ലായ്പോഴും ഞങ്ങള് 
കരേററിക്കൊള്ളന്നു. ഷോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്. 

സെദറാ. 

പട്ടക്കാരന്, ഈറേന്മാരില് നിന്നും മാലാകമാരില് നിന്നും 
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായ പിതാവായ ദൈവമേ. നിന്െറ മു 
മ്പാകെയയം തന്െറ സ്റ്റേഹം മൂലം ലോകത്തിനു വെളിപ്പെട്ട 
നിന്െറ വാത്സല്യ പുത്രന്െറ മുന്പാകെയും തന്െറ ആവ 
സിപ്പാല് ലോകത്തെ പുണ്വപ്പെടുത്തിയ നിന്െറ വിശുദ്ധ 
വൃഹായുടെമുന്പാകെയും ഈ സ്ത്ോത്രയാഗം ഞങ്ങള് അണ്ണെ 

ച അപേക്ഷിച്ചകൊള്ളുന്നു. മനസ്സറലിവുള്ള കത്താവേ., ബ 
ലഹിനതയില് ആയിരിക്കയും രോഗത്തില് കിടക്കയും നി 

നെറ കരുണകളില് സങ്കേതം പ്രാപിക്കയും, കടങ്ങളുടെ പ 
രിഹാരവും പാപങ്ങളുടെ മോചനവും രോഗത്തിന്െറ സവ 
ഖ്വയവും നിന്നോടു യാചിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഈ നിന്െറ (ദാസ 
നെ) കൃപയോടെ കടാക്ഷിക്കേണമേ. (ഇവന്െറ് വേദന 
കളെ വിലക്കി രോഗം ശമിപ്പ്ിക്കേണമേ. (മകനെ) ധൈ 
ര്യമായിരിക്ക ഞാന് നിന്നോടു ക്രടെയുണ്ടു്” ഭയപ്പെടേണ്ടാ 
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എന്നു പറയുന്ന ഇനമ്പമുള്ളതും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതുമായ ൭ 

ബ്ലും (ഇവ൯) കേള്ക്കുമാറാകേണമേ. നിന്െറ വിശുദ ദ്ര്രീ. 
ഹന്മാക്ക് നീ കൊടുത്ത സത്വ സമാധാനം ഞങ്ങളിലും വി 

ശുദ്ധ സഭ മുഴുവനിലും സ്ഥാപിക്കുമാറാകേണമേ. നിനക്കും. 

നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മാ സ്തൂതിയും സ്ക്ോ 
ത്രവും ഞങ്ങള് കരേററുന്നു., ഫോശോ,..... 

ജനം, ആമ്മീന്--കര്ത്താവയ നിന്െറ ശുശ്രരഷ കൈക്കൊണ്ട നിന്െറ: 
പ്രാത്ഥനയാല് ഞങ്ങള്ക്കു താ൯ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. 

പട്ടക്കാര൯. കടങ്ങള്ക്കു പരിഹാരവും പാപങ്ങള്ക്കു വി 
മോചനവും എന്നന്നേക്കും ദൈവത്തില് നിന്നു നാം പ്രാപുി 
ക്കുമാറാക. 

ജനം. ആമ്മീ൯, 

ധുപക്കഠററിയില് കുന്തിരുക്കം ഇട്ടശേഷം 

പടക്കാര൯. പരിശുദ്ധനായ പിതാവു പരിശുദ്ധനാകുന്നു. 

മുനം, ആമീന്. 

പടക്കാരന്.. പരിശുദ്ധനായ പുത്രന് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. 
ഒനം, ആമക്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. പരിശുദ്ധനായ വ൮ൃഫായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. 
ജനം, ആമ്മിന്, 

ക വിശ്വാസപ്രമാണം. 

പട്ടക്കാരന് . പിതാവായി സവ്ൃവശക്തനായി 

ജനം, ആകാശത്തിനെറയും ഭമിയ്ുടെയും -_- കാണപ്പെടുന്നവയും കാണ 
പ്വെട-ത്തവയുമായ സക ലത്തിന്െറയും - സ്രഷ്യാവായ സതത്യെക ദൈവത്തില് 

ഞങ്ങശ വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ദൈവത്തിന്െറ ഏക പുത്രനും, 

ന വ്ൃവലാകങ്ങള്ക്കും മുന്പെ പിതാവില് നിന്നു ജനിച്ചവനും-- പ്രകാശ 

ത്തി ഡയിന്നുള്ള പ്രകാശവും സതൃയദൈവത്തില്നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും__ജു 
നിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത വനും - -തത്വത്തില് പര്താവിനോട്ട് ഏകത്വമുള്ള 

വനും. സകല സൃഷ്ടിക്കും മുഖാന്തരമായ വനും--മനുഷ്യരായ ഞങ്ങള്ക്കും ഞങ്ങ 
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ഉടെ രക്ഷത്ത്ും വേണ്ടി--സ്വഗ്ഗത്തീല്നിന്ന് ഇറങ്ങി__വിശുദ്ധ റുഫായാല്--- 
കന്ൃയകമരിയാമ്മില് നിന്ന്് ശരിരം ധരിച്ചു, ധനുഷ്യനായി_ചെശ്തിയോസ് 

പിലാത്തോസിന്െറ നാളുകളില് -__- ഞങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത 
യനുഭവിച്ചു” മഥിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് _തിരുഹിതപ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം ഉയി 
ത്തെഴുഃനറവ്വ്, സ്വഗ്ലത്തിലേക്കു കരേറി _ തന്െറ പിതാവിന്െറ വലത്തുഭാഗ 

ത്തിരു നവ൨നും൦--അവസാനമില്ലാത്ത രാജത്വമുള്ള വനും ജിവിച്ചിരിക്കുന്നവ 
രെയ്യം മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാ൯---തന്െറ മഹാ പ്രഭാവത്തോട പനിയും വ 

രുവാനിരിക്കുന്നവ൯മായ-- യേശുമ്ശിഹാ ആധ ഏക കത്താവില്പം ഞങ്ങള് 

വിശ്വസിക്കുന്നു. 

സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കത്താവും, 

പിതാവില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട് _ പിതാവിനോട്ടം പുത്രനോട്ടം കൂടെ വന്ദി 

ക്കപ്പെട്ട --സ്തൃതിക്കപ്പെടുന്നവയം -- നിബ്യനമ്മാരും ശ്ലീഹന്മാരും മുഖാന്തരം സം 
സാരിച്ചവനുമായ _ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ഉള്ള ഏക റുഹായിലും__ കാതോല। 

കവും ആപ്പപൊസ്യൊലികവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭയിലും ഞങ്ങള് വിശ്വസി 

ഒ ൬൭. 

പാപമോചനത്തിനുള്ള മാമോദീസാ, 

ഒന്നു മാത്രം എന്നു ഞങ്ങള് ഏററുപറഞ്ഞു മരിച്ചവരുടെ ഉയിത്തെഴു 

ന്നേല്ലിന്നും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജിവന്നും__ഞങ്ങള് നോ 

ക്കിപ്പ്ാക്കയ്ും ചെയ്യുന്നു -- ആമ്മീന്. 

ശരശ്രുഷകന്. ബാറക്മാര് സ്തരമമ൯കാലോസ്__ 

ജനം. കുറി യേലായിസോന്, 

സമാധാനത്തിനെറ പ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ഈ സമയത്തു് പരിപുണ്ണമായ 
സ്റ്റേഹവും ഐകമത്യവും സമാധാനവും ഞങ്ങള്ക്കു നല്കേ 
ണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശു 
ദ്ധ വൃഹായ്മ്ഛാ സ്തൂത്തിയും സ്ത്രോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു ത 

ന്നെ. ഫഹോശോ......: 

ജനം. ആമ്മിന്ം 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉണ്ടായി 
രിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 
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൭ തമ്മില് തമ്മില് കൈകസൂരി കൊട്ടക്കുന്ന സമയം ചൊല്ലേണ്ടതു”. 
ന
ന
ാ
 

ജനം, മശിഹാതന്ധ്യരാനെറ സ്നേഹവും സമാധാനവും സര്വ്വദാ ഞങ്ങ 
മുടെ ഇടയില് വസിക്കുമാറാകേണമേ _ കൃപയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈ 
വവുമേ, തിരുസന്നിധിയില് ഞങ്ങളുടെ തലകളെ ഞങ്ങള് വണക്കുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ., നിനക്കു ഞങ്ങള് അണയ്യക്ഛന്ന 
ഈ സ്ലോത്രയാഗത്താല് ഞങ്ങളില് നിന്നു്” സകല അശുദ്ധ 
വിചാരത്തേയും നീ ദൂരീകരിക്കേണമേ. അതിനാല് ഞങ്ങ 
കടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്യും ശരീരങ്ങളെ ശുദ്ധീക 
രിക്കയും ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ ഫക 
പുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വ൮ഹായ്മം സ്ത്തിയും സ്ലോത്രവും കരേററ 
വാനായിട്ടു തന്നെ. ഹോശോ 

ജനം. ആമ്മിന്. 

ടം ശോശപ്പ്പാ എടുത്തു മാററിയശേഷം 
ന ത്തെ 

ഒന്നാമത്തെ ൨ശ്മാ. 

പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ സ്സ്റേഹവും 4 ഏകപൃത്ര 
൭൯റ കൃപയും 24 പരിശുദ്ധ ൮ഹായുടെ സംസഗ്ലഗവും സഫ 
വാസവും 124 എനിക്കു പ്രിയമുള്ളവരേ! നിങ്ങളോടെല്ലാവ 

“രോട്ടാക്രടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ വലത്തുഭാഗ 
ത്ത്. മ് ശിഹാതമ്പുരാന് എഴുന്നമ്കളിയിരിക്കുന്ന ഇടമായ തയ 
രത്തിരല്, ഈ സമയത്തു” നമ്മുടെ എല്ലവരുടെയും ബോധ 
ങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. 

ജനം. ദൈവമായ കത്താവിങ്കല് അവയാകുന്നം 

പട്ടക്കാരന്. സര്വ്വ സൃഷ്ടിയുടെയും നിമ്മാതാവിനെ സ്ത്ോ 
ത്രം ചെയ്വാനും വന്ദിപ്പാനും സ്തൃതിപ്പാനും, 

ജനം, സത്ൃമായിട്ട യോഗ്യവും ന്യായവുമാകുന്നു. 
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പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, തിരുസന്നിധിയില് നിന്നുകൊ 

ണ്ടു ഇടവിടാതെ നിന്നെ മഫത്വപ്പെടുത്തുന്ന അഗ്ഗിമയന്മാ 

രുടെ ആയിരമായിരങ്ങളോടും പതിനായിരം പതിനായിര 

ഞങ്ങളോടും ക്രടെ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കത്താവു പരി 

ശുദ്ധന്. പരിശുദ്ധന്. പരിശുദ്ധന് എന്നു ഞങ്ങളും ആത്തു 

പാടി ചൊല്ലുന്നു. 

ജന. ആകാശവും ഭൂമിയും തന്െറ മഹത്വം കൊണ്ടു നിം.ഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

ബലവാനായ ദൈവംതമ്പുരാന് പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധ, പരിശുദ്ധന് ഉന്ന 

തദെളിര സതതി കത്താവിനെറ തിരുനാമത്തിരു വസ്ധവനും വരുവവനിരിക്കു. 

ന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉന്നതങ്ങളില് സ്തൂതി. 

അല്ലേങ്കില് ഗീതം. 

വാനം ഭൂമി ആസകലം-സ്തൂതിതിങ്ങും ബലവാന് നീ 

പരി ശുദ്ധന_.പരിശുദ്ധ൯. 

പരിശുദ്ധ൯ സ്തൂതി ഉയരെ __ കത്തനുടെ നാമാതില്__. 

വന്നവനും--ഇ സിമേലാല് 

വരുവതിനുള്ളവനും._വാഴ വുള്ള്ളോന് താനാമ്ധി൯- 

ഉയരത്തില് ഈശാനം 

പട്ടക്കാരന്. രക്ഷാകരമായ കഷ്ടാനുഭവത്തിനു താന് ഒരു 

ങ്ങിയപ്പ്പോള് തെറ വിഗശുദ്ധകൈകളില് അപ്പം താന് എടു. 
ത്തു. സ്ന്ലോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടു” വാഴ് ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് ഒ 

മുറിച്ച് -തനെറ വിശുദ്ധ ഗ്ലീഹന്മാക്ക കൊടുത്തു” “വാങ്ങി 
ഭക്ഷിപ്പി൯ ഇതു നിങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നലു;ന്ന എന്െറ ശരീ 
രം. ഇതു” എന്െറ ഓമ്മയ്മ്ലായി ചെയ്തിന്" എന്നരുളിച്ചെയ്തു. 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. അപ്രകാരം തന്നെ വീഞ്ഞില്നിന്നും വെള്ള. 

ത്തില് നിന്നും കലത്തിയതായ കാസായേയും അവന് എടു 
തു. സ്ന്ോത്രംചെയ്ത് വാഴ് ത്തിഷ്ടുശുഭധീകരിച്ചു് ത്ത ന്െറ 
വിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മാക്കു കൊടുത്തു് “എല്ലാവരും ഇതില്നിന്നു. 
കുടിപ്പി൯; ഇതു” അനേകക്കവേണ്ടി പാപമോചനത്തിനാ. 
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യി ചൊരിയുന്ന പുതിയനിയമത്തിലുള്ള എന്െറ രക്തഠ്” 

എന്നരുളിച്ചെയ്ത. 

പട്ടക്കാരന്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങള് ഈ അപ്പും തിന്നുകയും. 

ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കയും ചെയ്യുമ്പോഴൊകക്കെയും കത്താ 

വു വരുവോളം അവനെറ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 

ജനം. കത്താവേ, നിന്െറ മരണത്തെ ഞങ്ങള് ഓക്കുന്നു __നിസെറ ഉയ; 

ത്തെഴുനേല്ലിനെ ഞങ്ങള് കൊണ്ടാട്ടന്നു _ രണ്ടാമത്തെ ൨1൯൯൨ വരധിനായ 

ഞങ്ങള് നോക്കിപ്പാക്കയും ചെയ്യുന്നു -.. നിന്െറ അനുഗ്രഹങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൂ 

ല്യാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കേണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ., നിന്െറ സഭ രക്ഷാകരമായ നി 

ന്െറ സകല വ്വാപാരങ്ങളെയും, ഓരോരുത്തനും അവനവ 

ന്െറ പ്രവൃത്തികളിന്പ്രകാരം പ്രതിപകരം നല്കുന്ന പരി 

ഭൂമജനകമായ നിന്െറ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തി നെയും 

ഓക്കന്നു. ഇതു നിമിത്തമായി നിന്െറ സഭയും, നിന്െറ. 

ഇടവകയും നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം നിന്െറ പിതാവി 

നോടും സര്വ്വശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ. ഞങ്ങളോ 

ടട കരുണ ചെയ്യേണമേ എന്നു മനോതാപത്തോ; ക്രടെ പ്രാ 

ത്ഥിച്ചു ചൊല്ലന്നു. 

ജനം. സര്വ്വശക്മിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട്ട് കരുണ 

രിചയ്യേണമേ. ദൈവമായ കുത്താവേ, ഞങ്ങള് നിന്നെ സ്ത്ൃതിക്കയും വാഴ ത്തു. 

കയ്യം വന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലവനേ, ദയതോന്നി ഞങ്ങളോട്ട കരുണ ചെ 

യ്യണമെന്നു നിന്നോട്ട ഞങ്ങള് അപേക്ഷിക്കുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. ഞങ്ങളോടു” ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേ 

ണമേ. കത്താവേ. ഞങ്ങളോട് ഉത്തരമരുളി ചെയ്യേണമേ. 

കത്താവേ, ഞങ്ങളോടു” ഉത്തരമരുളിചെയ്തറ് , ദയ തോനി 

ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ജനം. കുറിയേലായിസ്സ്റോന് __ കുറിമയലായ സ്സ്റോന് _. കുറിയേലായി 

സ്റ്റോന്. 
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ി ി ി ക പട്ടക്കാരന് അപ്പം വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു്” ചൊല്ലന്നു 

ഈ അപ്പം നമ്മുടെ കത്താവേശ്തുമ' ശിഹായുടെ തിരു 

ശരീരമായിരിപ്പാ൯ പരിശുദ്ധ വഫാ അതിനെ ശുദ്ധീകരി 

ക്കമാറാകട്ടെ. 

ജനം, ആമക്മിന്. 

ടം പട്ടക്കാരന് കാസാ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു. 

ഈ കാസായിലുള്ള വീഞ്ഞു നമ്മുടെ കത്താവായ യേ 

ശുമ” ശിഹായുടെ തിരുരക്തമായിരിപ്പാന് പരിതുദ്രാ വ൮ഹാ 

അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

ജനം. ആമമ!ന്, 

പട്ടക്കാരന്. ഇവയില് സാബന്ധിക്കുനന ഏവക്കും കടങ്ങ 

ളുടെ പരിഹാരവും നിത്വജീവനെറ അവകാശവും നല്കേ 

ണമേ. നിനക്കും നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വ൮ഹാ 
യ്മുച്ഛാ സ്തൂതിയും സ്ക്ോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു തനനെ. 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. ആലപസ്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെയും 

പീഡിതരെയും ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെയും, വ്യസനിച്ചി 

രിക്കുന്നവരെയും ആവശ്യം കൊണ്ടും ദരിദ്ര്യം കൊണ്ടും വല 

ത്തിരിക്കുന്നവരെയും പരദേശികകളെയും അഗതികക്ലെയും ബ 

ന്ധനസ്ഥരെയും ഏകാന്തവാസികളെയും അനാഥരെയും വി 

ധവകളെയും നീ സരരക്ഷിച്ചകൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങള് നി 
നക്കും നിനെറ ഏകപുത്രന്നം പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മചചം സ്തുതി 
യും സ്ലോത്രവും കരേറവവാനായിട്ടു തന്നെ. ഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മിന്, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, ഈ രോഗിയേയും (ഇവനൊക്കു 
റിച്ച് ആക്ലചിന്തയോടിരിക്കുന്ന (ഇവണ്െറി കുടുംബക്കാ 
രയും ഞങ്ങള് ഓക്ുന്നു. (ഇവനു ) രോഗത്തില് നിന്നുള്ള 
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വിടുതലും മനസ്സിനു സമാധാനവും ആത്മാവിനു പ്രകാശ 

വും മേലില് നിന്നു നല്കി ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ ആ 

ശ്വസിപ്പിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊള്ളേണമേ. ഇതു നിന 

ക്കും ന ന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വ൮ൃഹായ്മൂക സ്തൂതിയും 

സ്നോത്രവും ഞങ്ങള് കരേററികൊള്ളേണ്ടതിനു തന്നെ. ഹോ 

റാം 

ജനം. കുധിയേലായിദ്റ്േ:ന൯ - കുറിയേലായിസ്സറോ൯ - കറിയേലായി 

സ്റസ്റോ൯,, 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ. മരണത്തില്നിന്നു ഞങ്ങള് രക്ഷി 

ക്കപ്പെടുകയും പാതാളത്തില് നിന്നു ഞങ്ങള് വിടുവിക്കപ്പെട 

കയും പൊടിയില്നിന്നു ഞങ്ങള് കുടഞ്ഞെടുക്ക പ്പെടുകയും 

ചെയ്യുമ്പോള് നിന്െറ ഏകപൃത്രന്െറ കൃപ ഞങ്ങളുടെമേരു 

ശക്തിപ്പെടുമാറാകേണമേ. അവന് മുഖാന്തരം അനുഗ്രഹ 

ങ്ങളും പാപമോചനവും കണ്ടെത്തുവാന് അവനില് മാത്രം 

ഞങ്ങളും ശരണപ്പപെടുന്നു. 

ജനം. ദൈവമേ, മനസ്റ്സോട്ടം മനസ്സുകൂടാതെയും-- അറിവോടും അറിവു 

ശൂരാ തയ്യും---തിരുമുന്പ.കെ ണങ്ങള് ൧൮:൨൭ ട്ടുള്ള ന ക്ല കുററഞ്ടളും 

'ക്ഷമിച്ചു” - ഞങ്ങള്ളെ ഥു ദ്ധീകരിച്ചു ദമ ധപസപ്പ്ിചണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായി 

രിക്കടട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ തമത്മാവോടുകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ക ഇവിടെ പട്ടക്കാര൯ അപ്പം മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനം നടത്തുന്ന. 
അ 

ദൈവമറയ മ്ശിഫഹായേ, ഈര്ഗ്ലേമില് ഗാഗുല്ത്തായുടെ മ,കകളില് റെ. 

ഞങ്ങക്കുവേണ്ടി വ്ലാവിര ക ത്തൂകൊ വന് വീയറകുന്നു. ലോകത്തെ റ 

പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കന്ന ദൈറഞ്ഞോടടം നീയാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കട 

ഞ്ദള് പരിഫരിച്ചു്ം മെങ്ങളുടെ പാപങ്ങശ ക്ഷമാിക്കയും, സിസെറ വലത്തുഭാഗ 

ത്തു” ഞങ്ങളെ നിത്തിക്കൊള്ളകയ്യം ചെയ്യേണമേ. ആമ്മീന്൯. 

കൂ വട്ടക്കാരന്െറ ധ്യാനസമയത്തു് ജനം താഴെയുള്ള 

പ്രാത്ഥന ചൊല്ലന്നു. 
പിപി 

കരുണയ്യള്ളവനേ, നിന്െറ വാതിലില് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ ശബ്ദം 

മുട്ടുന്നു, നിന്നെ വന്ദിക്കുന്നവരില്നിന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ യാചന 

കളെ നീ മുടക്കരുതേ__ കുറിയേലായിസ്റ്റോന്, 
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അല്ലങ്കില് ഗീതം. 

൨ ശ്രുഷക൯. ആര്ദ്രമതേ __വാതിലില് മുട്ടന്ന-- 

ഫഹാലേല്ലയ്യാ_.ഉ ഹാലേലുയ്യാ. 

മുനം, പ്രാമ്ഥനയി൯_ നാ ദമെങ്ങളു ടെ 

കു റിയേലായിസ്സ്റോന്. 

ശുശ്രൂഷകന് . ആവശ്യ.---ത്താല് യാചിക്കും__ഹ, ഉ, ഫ, 

ജനം. അടിയാരെ__ന---വിലക്കരുതേ-- കുറി. 

ശുശ്രൂഷകന്. നിന്നെ വിളി--ക്കുന്നു ഗായകനേ--ഫ, ഉ. ഹ, 

ജനം. നിന് തുണഷ്ക്രാമ്__ബലഹിനര്_ കുറി. 

ശുശ്രൂഷകന്. നല്ലവനേ-. കേട്ട് യാചനകള്--ഹ. ഉ. ഹ. 

ജനം. നല് കണമേ_നിന് കാരുണ്യൃത്താള് കുറി; 

ശുശ്രൂഷകന്. സകലത്തിനെറയും ഉടയവനായ പിതാവായ ദൈവത്തെ. 

നാം സ്നോത്രം ചെയ് കയ്യം_തനന്െറ ഏകപുത്രനെ നാം വന്ദിക്കയും---ജി വരാം 

വിശുദ്ധിയയമുള്ള തന്െറ റുഹായെന്വം സ്തൃതിക്കയും ചെയ്യണം. 
ര. 

ജനം, അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താവേ, നിന്െറ തൃക്കൈയ। ഞങ്ങ 

ളുടെ ജിവനെ ഞങ്ങൾ ഭരമേല്ലിച്ചു്, അനുഗ്രഹങ്ങള് തുരക്കുന്ന. ,; ല്ലവനേ, 

ദയതോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

കത്മാവിനെറ പ്രാത്ഥനയ്ക്ക് മുന്പുള്ള അപേക്ഷ, 

പട്ടക്കാരന് പ്രാത്ഥനകളെ കൈക്കൊള്ളന്നവനും യാചന 
കളെ നല്കുന്നവനുമായ ദൈവമേ. ഞങ്ങള് നിന്നോടു യാ 
ചിച്ച് പരിശുദ്ധനായ നിന്െറ ഏകപൃത്രന് ഞങ്ങളെ പഠി 
പ്പിച്ച ഈ കര്തൃ പ്രാര്ത്ഥനയെ തകന്ന ഹൃദയത്തോടെ തി 
രുമുന്പാകെ ഞങ്ങള് പ്രാര്ത്ഥിച്ചു ചൊല്ലന്നു -സ്വശ്ശസ്ഥ 
നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ. 

ജനം, തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ..... .... .... 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്ടം സമാധാനമുണ്ടായിരി 
ഗ്൭െട്ടു 
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ജനം, നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ... അനുഗ്രഹിക്കു 

ന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ഭദൈവവുമ്യേ, തിരുശരീര രക്തങ്ങളെ കൈ 

ക്കൊള്ളന്നത നു മൃസപു, തിരു൯ന്നിധിയില് ഞങ്ങളുടെ തലകളെ ഞങ്ങഥ വ 

ട്നക്കു ന്ന. 

൭ പട്ടക്കാരന് കാസായും പിലാന്നായും ഉയത്തിക്കൊണ്ടു് ചൊല്ലുന്നു. 
അന്നത്തില് 

ഈ ശുദ്ധതകള് വിശുദ്ധിയും വെടിപ്പും ഉള്ളവക്കു മാ 

ത്രം നല്കപ്പെടുന്നു. 

ജനം. ഏകപപിതാവയ, പരിശുദ്ധനാകുന്നും ഏകപുത്രന്൯ പരിശു ദ്ധനാ 

കുന്ന ഏക റുഹായും പരിശുദ്ധ നാകുന്നു. ആമ്മിന്൯, ബാറെക്മാര്൪. 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവിനും പുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഫായ്യം 

സ്തൂതി. 

ജനം. ആദിമുതല് എന്നന്നേക്കും അവര് ഒന്നുതന്നെ ആകുന്നു. ആമ്മീന്൯. 

പടക്കാരന്. തന്െറ കരുണയാല് ലോകത്തെ നിമ്മിച്ച 

പരിശുദ്ധനായ ഏക പിതാവു നമ്മോട്ക്രടെ. 

ജനം. ആമ്മിന്൯. 

പട്ടക്കാരന്. തെറ തിരുമേനിയുടെ വിലയേറിയ കഷ്ഠാ 

നുഭവങ്ങളാല് അതിനെ വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധനായ ഏക 

പുത്ര൯ നമ്മോടുക്രടെ. 

ചനം: ആമ്മീന്,. 

പട്ടക്കാരന്. ഉണ്ടായതും ഉണ്ടാകുന്നതും ആയ സകലത്തെ 

യും പൃണ്ണമാക്കുന്നവനും, നിവൃത്തി വരുത്തുന്നവനും ആയ ജീ 

വനും വിശുദ്ധിയും ഉള്ള ഏക വൃഫായും നമ്മോടുക്രടെ., ക 

ത്താവിന്െറ തിരുനാമം ആദിമുതല് എന്നന്നേക്കും വാ 

പ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം, ആമ്മീന്, 

൫ ഹ്എീല്ലാവരും. 

ദൈവസുതര് നാമായിട്ടവാന് - ജിവികളായി നടന്നപ്പോള് 

ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരം പുണൃപിതാക്കളെ 

പ്രാത്ഥനകാഴ്ചകളൊക്കയിലും_ ഓത്തവരെ പിന്തുടരേണം 

ദൈവ..സതന് അവരെ മോക്ഷേ അനുകൂലമാക്കും 

നാഥാ_അനുഗ്രഹിച്ചെങ്ങളെ തുണന്തുണമേ. 



1 ൭0 

ക പട്ടക്കാരന് കാസായും പിലാസായ്ും മൂടിയശേഷം ക്ള്ലടയില് 
യാ ആ ത നനന നാലം... പ നം രിരി 

നിന്നിറങ്ങി താഴെയ്യള്ള ഗിതമൊ ലൃത്തി നിയായൊ, രണ്ടും കൂടെയെ൨ 
ത്തത് അ്തം്തം്ഞ്ഞ്ത്തു 

സമയോചിതംപോലെ ചൊല്ലണം 
ക 

പട്ടക്കാര൯. ദൈവമേ, സര്വ്വേശാ ആശിസ്റ്റേകണമേ 
മുനം. തൃക്കൈ നീട്ടണമേ, അനുഗ്രഹിച്ചീടണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവകഞ്ഞാടെ ദാവീദുസുനുവേ 

ജനം, മരിയാള് തമ്മകനേ പ്രാത്ഥന കേള്ക്കണമേ. 

പട്ടക്കാര൯. പരിശുദ്ധാത്മാത്മാവേ, ജീവ-ദായകനെ. 

ടനം, വാഴേണമമങ്ങളില് നീ എന്നുമെന്നേന്ത്ും. 
യ ൧) ത്തി ( ) ന്ത “221൭ നന് 

. കുറിയേലാ സ്റ്റോൻ കറിയേലായിസ്ക്സോ 1] കുറിയേലായിസ്റ്സോ 11, 

ടു വി, കാബാന ഒതകയക്കാക്ളൂ നവ എല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തിയഥോഷം 
പട്ടക്കാരന് മുട്ടുകുത്തി താഴെയ്യള്ള പ്രാത്ഥന ചെഘ്ലണം 

ദൈവമായ കത്മാവേ, തിരുശരീര രക്തങ്ങളെ ഞങ്ങള് ഭക്ഷി ്കു കുട 

പ്പാനും, തിരുവുള്ളത്തെ പ്ര സാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരായ സകലരോട്ടംകൂടെ നിന്െറ 

സ്വഗ്ഗരാജ്യത്തെ അവകാശമദയി അനുഭവിപ്പപാനും, ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുളള 

വരാക്കേണമേ. 

ജനം, ആമ്മീന്. 

൭ പട്ടക്കാരന് എഴുന്നേററു“ വി; കുര്ബാന കൈകക്കാള്ളുന്നു 

പീലാസായില്നിന്നു ഭക്ഷിക്കുമ്പോള് ചൊല്ലേണ്ടതു്. 

നമ്മുട ദൈവമായ മ് ശിഹായുടെ തിരുശരീരവും തി 
രുരക്തവും പാപിയായ എനിക്കു നള്കപ്പെടുന്നു. തആആമ്മീ൯. 

ടം പട്ടക്കാരന് കാസായില് നിന്നു കുടിക്കുമ്പോള് 

ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്മ്ൃവേണ്ടി വന്ന ദൈവമായിരിക്കുന്ന - 
വചനമാഠ യേശുവേ, സ്ത്ലീപ്പായില് ചിന്തപ്പെട്ട ജീവനുള്ള 
തും, ജീവന് നല്കുന്നതുമായ തിരുരക്തത്താല് എന്റെറ 
കുററങ്ങള് പരിഫരിക്ക പ്പെടുകയും. എന്െറ പാപങ്ങള് 
മോചിക്ക പ്പെടുകയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ. ആമ്മീന്. 
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ക പട്ടക്കാര് മുതലായ സ്ഥാനികള്ക്കു വി; കര്ങ്ചാന 
കമ്മ ജാക്തസ ഡം പതാം ഡ്മ ടം. പം ചം ന്തം ന കഷാ തന ന്ത 

കൊടക്കു/ ്പാള് ചൊല്ലേങതു്. 

പടടക്കരന്. നമ്മുടെ ദൈവമായ മ് ശിഹായുടെ തിരുശ: 

രീരവും തിരുരക്തവും നിനക്കു നള്കപ്പെടന്നു. 

കെക്കൊള്ള നവ൨൯. ആമ്മിന് . 

ക പട്ടക്കാര൯ കാസായ്യം പിലാസായ്യം മൂടി, വലത്തു കൈയി൯ 
നത്തി

ന് 

പീലാസായ്യം ഇടത്തുപെകയ'ല് കാസായും പിടിച്ചുമെ ണ്ട് 
യന യയ ഷാ

നി 

ചൊല്ലേണ്ടത്. 

ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയഷ്മ്ായിട്ടു വന്നവനും, ഞങ്ങളുടെ ഉയി' 

ത്തെഴുന്നേല്ലിന്നും, ഞങ്ങളുടെ വശ്ശത്തിനെറ എന്നേക്കുമുള്ള 

പുതുക്കത്തിനും ആയി. വരുവാനിരിക്കുനനവനുമായ ദൈവപു. 

തരാ പാപചരിഹാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ നിന്െറ യാഗ 

ത്താല് നിന്െറ അടിയാക്ക് പാപമോചനം ഉണ്ടാകുമാറാ 

കേണമേ. 

ജനം. ആമ്മി൯. 

കു പട്ടക്കാരന കാസായ്യം പീലാസായ്യം കുണ്ടു 

പടിഞ്ഞാറോട്ടു തിരിഞ്ഞു, നിന്നു്. 

ദൈവമായ കത്താവേ. കാണപ്പെടാവതല്പാത്ത നിരെറ. 

വലത്തുകൈ നീട്ടി കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന്നും പാപങ്ങ 

ളുടെ മോചനത്തിന്നും ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ, 

എന്നേക്കും തിരുസന്നിധിയിലുള്ള മുഖപ്രസാദത്തിന്നുമായി, 

വിലമതിക്കാവതല്ലാത്ത തിരുശരീര രക്തങ്ങളെ കൈക്കൊ 

്ളന്ന നിന്െറ ആരാധനക്കാരുടെ ഈ കൂട്ടത്തെ നീ വാഴ് 

ത്തേണമേ. 

ജനം. ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. മഫാദൈവവും., നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ 

യേശ്ുമ” ശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങള് ഈ വിശുദ ദ്രവ്യ 

ങ്ങള് വഹിപച്വിരിക്കുന്നവരുടെമേലും, അവയെ കൊടുക്കുന്ന 

വരുടെമേലും. അവയെ കൈക്കൊള്ളന്നവരുടെമേലും. അ 
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വയില് പ്രയത്തിച്ചവരും., അനുഭവിച്ചവരും അനുഭവിക്കുന്നു 
വരുമായ എല്ലാവരുടെമേലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ദൈവത്തി 

ന്െറ ആര്ദ്ര കരുണകള്. ഞങ്ങളുടെ മേലും അവരുടെമേ 
ലും എന്നന്നേക്കും രണ്ടു ലോകങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ജനം. ആഥ്മ്ിന൯ം 

4 രോഗിക്കും മററള്ളഒവര് ഉ്ടെങ്കില് അവക്കും വിശുദ്ധ കുര്ബാന 

കൊടുക്കുന്നു. പിലാസായില് നിന്നു കൊട്ടക്കുമ്പോള്. 
യയ 

പട്ടക്കാരന് ഗാശുരുത്തായിരു വച്ചു മുറിക്കപ്പെട്ടതായ ന 
മ്മുടെ കത്താവേശ്ുതുമ് ശിഹായുടെ വിശുദ്ധ ശരിരം ക്തത്മാ 

വിനെറയും ശരീരത്തി ന്െറയും സെൌൌഖ്യത്തിന്നായി നിന 

ക്കു നല്കപ്പെടുന്നു. 

മെക ക്കൊള്ളന്നവ൯. ആമ്മീ൯. 

& കാസായില്തനിന്നു കൊട്ടക്കുമ്പോള്. 

പട്ടക്കാരന്. ഗാഗുരത്തായില് വച്ചു് ചിന്തപ്പെട്ടതായ ന 

മ്മുടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായുടെ തിരുരക്തംത്തത്മാവിനന്െറ 

യും ശരീരത്തി നെറയും സൌഖ്വത്തിന്നായി നിനക്കു നല്ക 

പ്പെടുന്നു. 
കൈക്കൊളുള ന്നവ്വ. ആമ്മി൯. 

ക പ്പട്ടക്കാരന൯ പടിഞ്ഞാഠോട്ട തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് 
യായം. അാ്ാലനതറംയാോ ാഴധ , ബം ഞാ മാതം... ജഞ്ാ ഗാസാ പായ വജ ജാര തത്തഗം. അടയാത്ത അറ റാക്കവലയ് യം 

രചാല്ലേണ്ടതു”. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ., എന്നേ 

ക്കാ നിനക്കു സ്തൂതി, നിനക്കു സതതി, നിനക്കു സ്ത്രി. ഞങ്ങ 
ളുടെ കത്താവേശ്ുമ് ശിഹായേ. ഞങ്ങള് ഭക്ഷിച്ച തിരുശ 
രീരവും ഞങ്ങള് പാനം ചെയ്ത തിരുരക്തവും ഞങ്ങള്ക്കു 
ന്യായവിധിക്കും പ്രതികാരത്തിന്നും ആയി തീരാതെ ഞങ്ങ 
മുടെ എല്ലാവരുടേയും ജീവന്നും രക്ഷയ്യചം ആയിട്ടു ഭവിക്കു 
മാറാകേണമേ. ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ മേല് അനുഗ്രഹം ചെ 
ന്ൂണമേ. 
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ജനം. ഭൂലോകം മുഴുവനും നിന്നെ മുട്ട കുത്തി വന്ദിക്കും. സകല നാലും 

നിന്െറ നാമത്തിന്നു സ്ത്രോത്രം ചെയ്യും. മരിച്ചവരെ ഉയിത്തേഴന്നേല്ലിക്കുന്നവ 

നും, അവരുടെ പ്രത്യാശയും നീ ആകകൊണ്ടു, ഞങ്ങളോടുള്ള നിന്െറ കുപ 

ശ്്ലായിട്ട്, ഞങ്ങള് നിന്നെ സ്തൃതിക്കുന്നു. 

& പട്ടക്കാരന് കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞുനിന്നു” ചൊല്ലേണ്ടതു”. 
പത്തിന് യി ണന രിന 

൭ ദെവമായ കത്താവേ., നിന്െറ ഏകപൃത്രന്െറ തിരു 

ശരീരവും തിരുരക്തവും ആകുന്ന ഈ ദിവ്യ ദാനത്തിനു അ 

യോഗ്വരായ ഞങ്ങളെ അരഹഫരാക്കിയ നിന്െറ കൃപയ്യ 

ഞങ്ങള് സ്പോത്രം ചെയ്തു വന്ദിക്കുന്നു. ഞങ്ങള് നിനക്കും 

നിന്െറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധ വൃഹായ്മൂ്ഛാ സ്തൂതിയും സ്ക്ോ 

ത്രവും കരേററി കൊള്ളന്നു. ഫോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്. 

പട്ടക്കാരന്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനമണ്ടായിരി 

ക്കട്ടെ. 

ജനം. നിന്െറ ആത്മാവോട്ട കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹി 

ക്.ന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ, തിരുശരിര രക്തങ്ങളെ കൈ 

ക്കൊണ്ടതിന്െര ശേഷം തിരുസന്നിധിയില് ഞങ്ങളുടെ തലകളെ ഞങ്ങള് 

വണക്കുന്നു, 

പട്ടക്കാരന്, ഞങ്ങള്ക്കു നാശമില്ലാത്ത ഭക്ഷണമായി തീ 

രുവാന് ഇറങ്ങിവന്ന സ്വഗ്ലീയ അപ്പമായ മ്ശിഹാതമ്പുരാ 

നേ, നിന്െറ വരവില് നിന്െറ സകല വിശുദധന്മാരോടും 

ക്രടെ ഞങ്ങളെയും നീ സത്തോഷിപ്പ്പിക്കുമാറാകണമെ--നി 

നക്കും നിനെറ പിതാവിന്നും പരിശുദ്ധ വ൮ൃഹായ്ഛം സ്തൂതി 

യും സ്യ്ലോത്രവും കരേററി കൊള്ളുന്നു. ഫഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മിന് ബാറെകീമാര് 

ഞങ്ങള്ക്കുള്ള കത്താവേ-_ ഞങ്ങളെ യെല്ലാം വാഴ”ത്തണമേ. 

ഞങ്ങള്ക്കുള്ള സ്രഷ്യാവേ.-__ഞങ്ങളെ യെല്ലാം കാക്കണമേ- 

സകലത്തിന്നും ഉടയവനും .. സര്വ്വസഹായ സ്ഥാനവുമേ__ 

രക്ഷഡ്കുള്ള വഴിയേനി-- ഞങ്ങള്ക്കെന്നും കാണിക്ക, 

പാപികളെ തന്ബലിയാല് വിീണ്ടൊരു ദൈവസ്സുതനേ-_ 

അതിനാൽ എന്നുടെ കഷ്ടം വേദന നീക്കീടണമേ-- 
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ഗ ഗുല്ത്അരായില് ചങ്കു തുറന്ന നല്ലറ൨ നേ നീ 

ഒഴുക്കിയ രക്തം. ജല വും കൊണ്ടെന് ദാഹം തീക്ക, 

ജനം. കത്താവേ, തിരുസന്നിധിയില് ശുശ്രുഷ ചെയ്ത നിന്െറ ദാ 

സനെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. പ്രാര്ത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊണ്ട് 

നിന്െറ ഇടവകയുടെ കുററങ്ങള് ക്ഷമിക്കേണമേ. കത്താവേ നിന്െറ വാഴ്വു 

കള്ക്കും അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി നിന്െര സമാധാനത്തോടു 

കൂടെ ഞങ്ങളെ അയയ്ക്േണമേ, 

അവസാന വൃശ മാ. 

സംഫോദരന്മാരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, പാപപരിഹാരം 

ചെയ്യിരിക്കുന്നതായ കത്താവിനെറ യാഗത്തില്നിന്നു' നി 

ങ്ങള് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വാഴ് വുകളോടം അനുഗ്രഫഹങ്ങളോ 

൭൦ ശ്രടെ, വിശുദ്ധിയും മഫത്വവുമുള്ള ത്രിത്വത്തിന്െറ കുപ 

സ്ക്ാ അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കും നിങ്ങളെ ഞാന് ഭരമേല്ലിക്കുന്ന ഈ 
സമയത്ത സമാധാനത്തോടെ പോകുവിന്. 144 

ജനം. ആമ്മി൯. 

പട്ടക്കാരന്. ഭ്രൂരസ്ഥരും സമിീപസ്ഥരും., കത്താവിന്െറ 
ജയം നല്കുന്ന സ്റ്റീബായാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും 

വിശുദ്ധ മാമോദീസായാല് മുദ്ര ഇടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ആയു 

മ്ളോരേ, 124 ഈ ത്രിത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഫരിച്ചു 

കുറവുകളെ ക്ഷമിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസി 

പ്പിക്കും. 

ജനം. ആമ്മിന്ം 

ബലഫിനനും പാപിയുമായ എനിക്ക്, നിങ്ങളുടെ പ്രം 
ത്ഥനയാല് കരുണയും സഹായവും ലഭിപ്പംന്൯ നിങ്ങള് സ 
ന്തോഷിച്ചു ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു്, സമാധാനത്തോടെ പോയി 
എനിക്കു വേണ്ടിയും പ്രാത്ഥിപ്പിന്. 3; 

ജനം. കത്താവു നിന്െറ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊണ്ടു, നിന്െറ പ്രാര്ത്ഥന 
യാല് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകുട്ടെ ആകമ്മീന്,, 

ടം പട്ടക്കാരന് കാസായ്ും പിലാസായും തുടച്ചു വെടിപ്പാക്കിയശേഷം 

99 -ാ൦ മസുമൂര മൌനമായി ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിക്കണം. 



വിശുദ്ധകഷര്ബാനഡഷ്ു,കളു പ്രോധ്യോനുകഠം 

(1) 
പട്ടക്കാര൯. നാമെല്ലാവരുധ പ്രാത്ഥിച്ച കത്താവിനോട അ 

നുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം. 
ജനം. അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വനായ കുത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു”, ഞ്ഞ 

ങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. സ്ത്രിയും സ്നലോത്രവും., തേജസ്സും പുകഴ്ചയും മാ 

ഞ്ഞുപോകാത്ത മഹിമയും എല്ലായ്ക്കോഴചം നിരന്തരം കരേറ൨. 
വാന് ഞങ്ങള് യോഗ്യതയുക്കൂവരായിത്തീരേണമേ. 

നമുക്കുവേണ്ടി യാഗമായി അരര്പ്പ്ിക്ക പ്പെടുകയും നമുക്കു 

പാപപരിഹാരമുണ്ടാക്കുകയും ശ്ദ്ധീകരിക്കുന്നതായ തന്െറ 

യാഗത്താല് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കയും ചെയ്യു ആഗ്രഹിക്കു 
ത്തക്ക കാഴ്ച വാഴ് ത്തപ്പെട്ടതും മാധുര്യമുള്ള ഫലം മഫത്വിീ 

കരിക്കപ്പെട്ടതും ആകുന്നു. സ്പ്രീബായില് കരേറി നമ്മെ വീ 

ണ്ടെടുക്കയും ഈമയായ മൃഗങ്ങളുടെ യാഗങ്ങളില് നിന്നു ന 
മ്മെ രക്ഷിക്കയും ചെയ്കവനായി കന്യകയായ പെണ്ണാട്ടി 

ണ്െറ പൃത്രനായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടായ മ് ശിഫാതമ്പുഠാന്നു് 

ദൈവികമായ ഈ സ്ത്ോത്രയാഗം പുണ്ണമാക്ക പ്പെടുന്ന ഈ: 

നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുസ്ത്റിന്െറ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്ത്ര 

തിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും എന്നേക്ഒം മുയാഗ്വയമായിര! 

ക്കുന്നു. ഥറോശോ....., 

ജനം, ആമ്മീന്൯, 

പട്ടക്കാരന്, നിതീകരിക്കുന്നവനും. ..... 

൭.൩ 3൨ 

പട്ടക്കാരന്. പുണ്ണ ഹൃദയത്തോടു തന്നെ നോക്കിവിളിക്കു. 

ന്നവരില് നിന്നു സ്തൂതിയാകുന്ന യാഗം കൈക്കൊള്ളന്ന സവ്വ 
ശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കത്താവേ. പാപികളായ നിന്െറ 

ദാസന്മാരാകുന്ന ഞങ്ങള് കഴിക്കുന്ന പ്രാത്ഥന കൈക്കൊള്ളേ 

ണമേ. നിന്െറ വിശുദ്ധ യാഗപീഠത്തിങ്കലേക്കു ഞങ്ങളെ 

അടുപ്പിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്ക്കുവേണ്ടിയും നി 

നെറ ജനത്തിന്െറ അതിക്രമങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയും ആത്മീയ 
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കാഴ്ചകളും, യാഗങ്ങളും നിനക്കു് അര്പ്പ്യിപ്പാന്൯ ഞങ്ങളെ ശ 

ക്ത പ്പെടുത്തേണമേ. (കത്താവേ) ഞങ്ങളുടെ യാഗം നി 

നക്കു അംഗീകാരയോഗ്വമായി തിരുവാ൯ ഞങ്ങളെ യോഗ്യ 

തയുക്ള വരാക്കിതീക്കേണമേ. നല്ലവനായ നിന്െറ ൮ഹാ 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേശ്രുമ് ശിഹാമൂലം ഞങ്ങളുടെ മേലും, വ 

യ്ക്രപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചകള്മേലും., വിശ്വാസമുകൂളൂ നി 

നെറ സര്വ്വ ജനത്തിന്മേലും വസിക്കുമാറാകണമേ. അവ 

നോടുക്രടെയും നിന്െറ പരിശുദ്ധ വഹായോടുക്രടെയും സ്സ 

തിയും ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും ഹഎല്ലായ്യോഴും നിനക്കു 

യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ഫഹോശോ.... 

ജനം. അമ്മീന്. 
(8) പ്രോമിയോ൯ 

പട്ടക്കാരന്. നമ്മുടെ രക്ഷയ്യ്യായി തന്നെത്തന്നെ യാഗമാ 

യി അര്പ്പ്ിക്കയും., തന്െറ ശരീരം മുറിച്ചു നമ്മെ തീറവക 

യും തന്െറ വിലാവിനെ തുറന്നു നമ്മെ കടിപ്പ്യിക്കയും, ത 

ന്നോടടക്രടെ സ്വശ്ശത്തിലേക്കു നമ്മെ ഉയത്ര്ൃകയും., ചെയ്യു 

മ് ശിഹാതമ്പുരാന്ന് ദൈവികമായ ഈ സ്ലോത്രയാഗം ..... 
ജനം. തആമ്മി൯. 

പട്ടക്കാരന്. നീതീികരിക്കുന്നവനും.. .... 

സദാ 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവവും കത്താക്കന്മാരുടെ 

കത്താവും. ന്വായാധിപതികളുടെ ന്യായാധിപതിയും അ 

ധികാരികള്ക്കു ഭയങ്കരനും ആയുള്ളോവേ., തിരുമന്പാ 
കെയും തന്െറ പ്രസന്നതയിങ്കല് അശഗ്നിമയന്മാര ഭൂമി 

ക്കയും തന്െറ ദര്ശനത്തിങ്കല് തആത്മമയന്മാര ഇളകുകയും 

ചെയ്യത്തക്കവനായുളേളോവേ., തിരുമുന്പാകെയും ഞങ്ങള് 

വന്ദിച്ച നിന്െറ ദൈവത്വത്തോടു ഞങ്ങള് പ്രാത്ഥി 

ച്ചകൊള്ളുന്നു. വിശുദ്ധ സ്രാഫേന്മാർ ശ്ുശ്രുഷിക്കുന്നതു 

പോലെ നിന്നെ ശുശ്രുഷിപ്പാ൯ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കയും 

നിന്െറ ദൈവത്വത്തിനെറ വന്ദ്യങ്ങളായ രഹസ്യങ്ങളില് 

ഞങ്ങളെ നീ സംബന്ധിപ്പ്ിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലൊ. 



15% - 

(കുത്താവേ) തിരുസന്നിധിയിലും നിന്െറ വിശുദ്ധ മദുബ 

ഹഫായുടെ മു൯പാകെയും വിശുദ്ധിയോടു നിന്നും നിന്െറ 

വിശുദ്ധ മേശയിങക്കര വെടിപ്പ്യോട നിനക്കു ശുശ്രുഷ ചെ 

യ വാനായിട്ട ധാരാളമായുള്ള നിന്െറ കരുണകളാല് ഞ്ഞ 

ങ്ങളെ നീ പുണ്യപ്പെടുത്തേണമേ. ഞങ്ങളുടെ മുന്പാകെ 

വയ്യ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അപ്പുത്തെയും വിഞ്ഞിനെയും ശ്തു 

ദ്ധീകരിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദേഹികളെയും ദേഫങ്ങളെ 

യും വെടിപ്പാക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളെയും ചി 

ന്തകളെയും ശ്ുദ്ധീകരിക്കേണമെ. പാപത്തിന്െറ സകല 

ചെളിയും ഞങ്ങളില് നിന്നു തൂടച്ചുകളുയേണമേ: ഇമ്പമുള്ള 

വയും മലിനതയ റവയും ആയ യാഗങ്ങള് നിനക്കു ഞങ്ങള് 

അര്പ്പ്ിക്കയും, നിന്െറ വിശുദ്ധന്മാക്ക നി വാഗ്ദാനം ചെ 

യ്ക്കിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യങ്ങള്ക്കു ഞങ്ങള് അ൪ഫരായി തീരുകയും 

ചെഃയയണമേ. അവരോടുക്രടെയും അവരുടെ ഇടയിലും ഒ 

രുമിച്ച നിനക്കും നിന്െറ പിതാവിനും പരിശുദ്ധവൃഹായ്മുഛ 

സ്തൂതിയും സ്ക്ോത്രവും എല്ലായ് പോഴും ഞങ്ങള് കരേറവകയും 

ചെയ്യും. ഹോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്. 

(3) പ്പോമിയോന് 

പട്ടക്കാര൯. ഗാഗുല്ത്തായുടെ ഉന്നതത്തില് കലത്തപ്പെടു 

കയും അതിനാല് പാപികള് നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും, അ 

ന്യായത്തില് നിന്നു തുദ്ധീികരിക്ക പ്പെടുകയും ചെയ്തു സ്ക്ോത്ര 

ത്തിനെറയും രക്ഷയുടെയും കാസായും സ്റ്രീബായുടെ ഉയര 

ത്തില് പാപപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന രക്താ ചിന്തുകയും, ആ 

തിനാല് ജാതികളെ മുദ്രയിടുകയും, മരണത്തില്നിന്നു രക്ഷി 

ക്കയും ചെയ്തുവനുമായ മ” ശിഹാതമ്പയരാന്നും ദൈവികമായ 

ഈ സ്ന്ലോത്ൂരയാഗം , . ... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നതി കരിക്കുന്നവനും. .. ... 
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സെദറ” 

പദ്ക്കാരന് സകലത്തി ന്െറയും സ്രഷ്ടാവും സകലത്തെയും 

യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നവനും, ലോകങ്ങളുടെ ജീവനും രക്ഷ 

ണ്വവൃമായ ശ്വാസവയം നാശാക്രടാത്ത വെടിപ്പുള്ള മുറോനും 

ക്ഷയമില്ലാത്ത ഇമ്പമുള്ള പരിമളവും ആയിരി ഒന്ന ഞങ്ങളു 

ടെ മ് ശിഹാതമ്പയരാനേ, നിന്െറ ദൈവികമായ ജ്ഞാന 

ത്തിന്െറ സൌരഭം കൊണ്ടു” ഞങ്ങളുടെഹ്ുദയങ്ങളെ നറയ്യു, 

യും, ബലഹീനരും മണ്മയരുമായ ഞങ്ങള് തെറ തിരുസ 

ന്നിധിയില്നിന്നു”., മാലാകമാരും സക്ഷിച്ചനോക്കുവാ൯ ത്യ 

ഗ്രഹില്പിരിക്കുന്ന ദൈവികവം അവണ്ണനിയവും ആയ നി 

നെറ രഹസ്യങ്ങളെ ശുരശ്രുഷിച്ച ആരാധിപ്പാ൯ ഞങ്ങളെ 

നീ യോഗ്വരാക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവല്ലൊ. കത്താവേ., പാ 

പത്തിനെറ അടിമയില്നിന്നും വ്ൃത്ഥകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചളള 

ചിന്താകലത്തില് നിന്നും ഞങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി രക്ഷി 

ക്കേണമേ. ലഘ്ുവായുള്ളത്രം ഇമ്പമുള്ളതുമായ നിന്െറ നുക 

ത്തിൻ കീഴെ നിനക്കു ഞങ്ങള് ഉത്തമമായും പരി പുണ്ണമായും 

ഉള്ള അടിമവേല ചെയ് വാന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാ 

ക്കേണമേ. തആത്മാവിനെറയും ശരീരത്തി നെറയും ഉണവ്വോ 

ടഠ0നല്ല നടപടികളോോടും ക്രടെ ഞങ്ങളുടെ ത്ൃയുഷ ക്കാലം 

മുഴവനും തിരുസന്നിധിയില് ജീവിക്കയും, നിന്െറ കൃപ 

യാലും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്തായ। നിന്നെ അയച്ച വാര 

പ്പെട്ടവനും ഭാഗ്യവാനുമായ നിന്െറ പിതാവിനെറ സുപ്ര 

സാദത്താലും. നിനരൊ വിശുദ വൃഹായുടെ വ്യാപാരത്താലും 

അരിഷ്ടതകളും ആവലാതികളും സങ്കടങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കു 

ന്ന ഭാഗ്യകരമായ അവസാനത്തിനും മാലാകമാക്കടുത്ത ജീ 

വിതത്തിനും ഞങ്ങള് ചേരുകയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ. 

ഫോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്. 

(4) പ്രോമ്യോ൯. 

പട്ടക്കാരന്. സ്റ്റിബായുടെ മരത്തില് തന്നെത്തന്നെ അപ്പി 

ക്കയും, നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള തന്െറ യാഗത്താല് നമ്മുടെ കട 
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ണളെ പരിഹരിക്കയും, താന് മരിക്കയും തന്െറ മരണത്താല് 

നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കയും, താന് ഉയിത്തെഴു നേല്ക്കുകയും; ത 

ന്െറ ഉയിത്തെഴു നേല്ലിനാല് നമ്മെ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലിക്ക 

യും, താന് സ്വശ്ശത്ത ലേക്കു കരേവകയും തന്നോടുക്രടെ ന 

മ്മെ കരേറവകയുംചെയ്തു സ്വീകാര്യമായ കാഴ്ചയായിരിക്കുന്ന 

മ് ശിഫാതമ്പുരാന്ന് ദൈവികമായ ഈ സ്യ്ലോത്രയാഗം...... 

ജനം, ആമ്മി൯, 

പട്ടക്കാരന്. നിതി ചരിക്കുന്നവനും. ..... 

സദറാ.ം 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമായ കത്താവേ, ദൈവികമായ ഈ 

ശുശ്രുഷ പുണ്ണമാക്ക പ്പെടുന്ന ഈ നേരത്തു. നിന്െറ വിശുദ 

ആലയത്തില് ക്രടി നിന്നിരനിന്നുക്ളൂ ധാരാളമായ അനുഗ്ര 

ഹങ്ങള്ക്കായി നോക്കി പാക്ടന നിന്െറ ദാസന്മാരും ദാ 

സികളുമായ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു നിന്നോടു ഞ 

ങ്ങള് പ്പാത്ഥിക്കുന്നു. കത്താവേ., നിന്െറ വിശുദ്ധ വഫാ 

യുമട നല്വരം ഞങ്ങള്ക്കു അയച്ചുതരേണമേ. ത്തിരുശരിര 

വും വിലമതിക്കാവതല്ലാത്ത ത രുരക്തരദുംകൈക്കൊള്ള 

നാതാിനു ഞങ്ങള് യോഗ്യരായി തീരുവാന് ഞങ്ങ 

കുടെ ത്ആൃത്മാക്കളെയും ശരിരങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കേണ 

മേ. നിന്െറ ത്ആത്മിക ആയുധം ഞങ്ങളെ ധരിപ്പ്ിക്കേണ 

മേ. സ്നേഹവും ഐകമത്വവും കൊണ്ടു ഞങ്ങളെ അലങക്ംരി 

ക്കേണമേ. ശിക്ഷകളില് നിന്നും കോച്ചത്തി നെറ വടിയില് 

നിന്നും ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കേണമേ. ജയമമള നിനെറ ഡ്വീ 

ബായാല് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ. രണ്ടാമത്തെ നി 

നെറ എറഴുന്നള്ളത്തില് നിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തുള്ള ത്രേഷ്യു 

മായ നിലയ്യക്ഛ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യോഗ്യതയുള്ളവരാ 

ക്കേണമേ. നിനക്കും നിന്െറ പിതാവിന്നും പരിശ്രദാ 

ഹായ്യ്ഛാ സ്തൃതിയുംസ്കോത്രവും ഞങ്ങള് കരേറവം. ഫോശോ... 

ജനം, ആമ്മീന്൯ 
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(൫) പ്രോമ്്യോന്. 

(പെസഹാവ്യാഴാഴ്ചയ്കുള്ള ഉ). 

പദ്ക്കാരന്. ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യാഗത്താല് നമ്മെ ശുദ്ധീക 

രിക്കുന്നവനും വെടിപ്പുള്ള കാഴ്ചകളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനും 

ആത്മീയ ആരാധനകളെ ത്രേഷ്യമാക്കുന്നവനും. നമ്മുടെ പാ 

പങ്കങള്ക്കുവേണ്ടി ഒരിക്കലായി തന്നെതന്നെ യാഗമായ! അ 

പ്പിക്കയും, തെറ രക്തത്താല് നമ്മുടെ വൃണങ്ങളെ വെടി 

പ്യാക്കുകയും, തന്െറ യാഗത്താല് ഭൂലോകത്തിനു പാപ 

പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തവനും മഹാ പ്രധാനാ ചാര്വ 

നും ഉത്തമനുമായ മ് ശിഹാതമ്പുരാന്നു ദൈവികമായ ഈ 

സ്ലോത്രയാഗം..... ട 

ജനം, ആമ്മീന്. 

സെദറാ 

പട്ടക്കാരന്. തെറ സ്വഭാവത്തില് ഉത്തമനും തന്െറ 

കപയാല് വിശുദ്ധന്മാക്ദ് വിശുദ്ധിയെ ദാനം ചെയ്യുന്നവ 

നം സെഘഫ്വോന് മാളികയില്വെച്ചു' തനെറ ശിഷ്വന്മാക്ക് 

പാപപരിഹാരം ചെയ്യുന്ന തന്െറ ശരീരം മുറിച്ചുകൊടുക്ക 

യും, സകല ധിശ്വാസികള്ക്കും അവരുടെ കുററങ്ങളുടെ മോ 

ചനത്തിനു പരിഫാരമായി തന്െറ വിലയേറിയ രക്തം കല 

ത്തൃകയും, എനെറ ഓമ്മയ്യ്ായി ഇപ്രകാരട നിങ്ങള് ചെയ് 

വിനെന്നു അവരോട് കല്ലിച്ച് അരുളി ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവ 

നുമായ ഞങ്ങളുടെ മ് ശിഫാതമ്പുരാനേ, ഞങ്ങള് അയോ 

ഗ്വരാഷിരിക്കെ വിശുദ്ധാത്മവു മുഖാന്തരം നിനക്കു പ്രസാദ 

കരമായ ആരാധന ചെയ് വാ൯ നിന്െറ ആര്ദ്രകരുണയാല് 

ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു് അടപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവട്ലെ. ഇതു ഹേ 

തുവായിട്ടു് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്മ മുഖാന്തരമായ നിന്െറ പരമ 

യാഗത്തെ അനുസ്തൃരിച്ചുകൊണ്ടു ആത്മീയ ആനന്ത്താര 

ഞങ്ങള് സന്തോഷിച്ച് പറയുന്നതെന്തെന്നാര;- ഞങ്ങളുടെ 

രക്ഷയ്യ്യായി നല്കപ്പെട്ട ദൈവികമായ യാഗം ഇതാകുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങള് വെണ്മയാക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കട 
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ങ്ങള്. പരിഫരിക്കയും ചെയുന്ന ദൈവികമായ യാഗം ജത 

കുന്നു. പുണ്ണന്മാര സ്വഗ്ലീയ ഉന്നതത്തിലേക്കു കരേവന്നതിനു 

വഴി തുറന്ന ദൈവികമായ യാഗം ഇതാകുന്ന. ഛഈനമ്ററ 

യാഗമായി ഫാബേല് അര്പ്പിച്ച അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വഴി 

പാടിനാല് സചിപ്പിച്ചിരുന്ന ദൈവികമായ യാഗം ഇതാകു 

നു. വിശ്വാസികളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുമായ ഞങ്ങള്ക്കു 

' സ്വഗ്ലീയ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ അച്ചാരമായി നല്കപ്പെട്ട ദൈ 

വികമായ യാഗം ഇതാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കള്ക്കും 

ശരീരങ്ങള്ക്കും രക്ഷയുടെ ആയുധമായി അരപ്പിക്കപ്പെട്ടി 

രിക്കുന്ന ദൈവികമായ യാഗം ഇതാകുന്നു. പാപികളുടെക 

ട്രങ്ങളും പാപങ്ങളും പരിഹരിച്ചു മോചിപ്പിക്കുന്ന ദൈവി 

കമായ യാഗം ഇതാകുന്നു. കത്തീാവയ' നല്പവ൯ എന്നു രുചി 

ച നോക്കുവിന് എന്നു ദൈവികസങ്കീത്തനക്കാരനായ ദാ 

വീദു പാടിയ സന്തോഷത്തിനെറ യാഗവും ഇതാകുന്നു. വ 

ലിയ പ്രധാനാചാര്യനായ യൂസോദോക്കിനെറ പുത്രനായ 

യോശ്ുവാ മുന്കുറിയായി അണെച്ച സ്ത്ോത്രയാഗവും ഇതാകു 

ന്നു. വെടിപ്പുള്ള മഹാ പുരോഹിതനായ മല്ക്ക സദേക്കു 

അണച്ച അപ്പത്താലും വീഞ്ഞാലും ദൃഷ്ണാന്തികരിച്ച ദൈ 

വികമായ യാഗം ഇതാകുന്നു. സന്ധ്യാസമയത്തു” അവക്കു 

പ്പെട്ടിരുന്ന കുഞ്ഞാടിനാല് പ്രവാചകനായ മോശ സാട്ടശ 

പ്പെടുത്തി കാണിച്ച ദൈവികമായ യാഗം ഇതാകുന്നു. സ 

കല നീതിമാന്മാരും പുണ്വവാന്മാരും പ്രത്വക്ഷമായി കാണു 

വാന് കാത്തിരുന്നിട്ടും കണ്ടില്ല എന്നു ദൈവികമായ യാഗം 

ഇതാകുന്നു. വിണ്ടും ജനിച്ച ജാതികളുടെ കടങ്ങള്ക്കു് പ 

രിഫാരവും കുററങ്ങള്ക്കു മോചനവും സമ്പാദിച്ച ദൈവിക 

മായ യാഗം ഇതാകുന്നു. വിശ്വാസികള്ക്കു വിശുദ്ധ ശരീ 

രവും പുണ്വമുണ്ടാക്കുന്ന രക്തവു൦ നല്കുന്ന ദൈവികമായയാ 

ഗം ഇതാകുന്നു. മേശമേല് സക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അപ്പത്താര 

പ്രവാചകന്മാരുടെ തലവനായ മോശ ദൃഷ്ഠാന്തീകരിച്ച ദൈ 

വികമായ യാഗം ഇതാകുന്നു. അശഗ്നിമയന്മാരും ആത്മമ്യ 



ടം ൫ 2....... 

ന്മാരുമായ ഥ്രൃബേന്മാരും സ്രാപ്പ്േന്മാരും ഭയത്തോടും വിസ്ത 

യത്തോടും നോക്കി ക്കൊണ്ടു നില്ലുന്ന ദൈവികമായ യാഗ 

ഇതാകുന്നു: നിത്വനായ പിതാവു” അതിനെ പൃണ്ണമാക്കുക 

യും വത്സലനായ പുത്രന് അതിനെ പരി പു 
ണ്ണമാക്കുകയും പരിശുദ്ധനായ ഹാ അതിനെ ശുദ്ധീകരി 

ക്കയും ചെയ്തു ദൈവികമായ യാഗം ഇതാകുന്നു. തന്െറ 

ശ്രേഷ്യതയുടെ മഹത്വത്തിനും പരിശുദ്ാ പിതാവിന്െറയും 

പരിശുദ്ധ വൃഹായുടെയും നല്വരങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും 

ഞങ്ങളെയും സകല വിശ്വാസികളെയും അര്ഹരാക്കുവാ 

നായിട്ടു്, ത്രീയേക ദൈവത്തിന്െറ ക് തൃമായുടെ കഷ്ടാനു 

ഭവത്താല് അതിനെ പുണ്ണമാക്കിയ ദൈവികമായ യാഗ 

വും ഇതാകുന്നു. ഈ പെരുനാളിന്െറ ഈ ദിവസത്തില് 

ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ വഹാ 

യ്യു സ്ത്തിയും സ്ല്ോത്രവും ഇപ്പ്യോറും എപ്പ്യോഴും കരേററി 

ക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫോശോ...... 

ജനം, ആമ്മീന്, 

(6) പ്രോമ്യേറന്. 

പട്ടക്കാരന്. ശ്രേഷ്യമായിരിക്കുന്ന മഹാ വിശുദ്ധ സ്ഥല 
ത്തു അദുശ്വമായിരിക്കുന്ന തന്െറ മഹിമാവസ്ഥ നിത്വവും 
നിരന്തരവുമായിട്ടുള്ളവനും, മുമ്മടങ്ങായ സ്തൂതികളാല് വിസ്ത 

യത്തോടുക്രടെ പുകഴ് ത്തപ്പെടുന്നവനും., പരിശോധിക്കപ്പെ 

ടവാന് പാടില്ലാത്തപ്രകാരം സത്വേക ദൈവമെന്നു ഏറവ 
പറയപ്പെടുന്നവനും. മുന്നു ക് തൃമാകളുാല് അറിയപ്പെടുന്ന 
വനും ഏകത്വമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ മ് ശി 
ഫഹാതമ്പുരാന്ന് ദൈവികമായ ഈ സ്ത്രോത്രയാഗം ...... 

മുന ആമ്മിന്൯ം 

പട്ടക്കാരന്. നീതികരിക്കുനവനും. ..... 
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സെദറാ. 

പട്ടക്കാരന്. അവണ്ണനീയനും അവൃതിയില്ലാത്തവനും, അ 

ദൃശ്വനും സമ്ല്ലിക്കപ്പെടുവാ൯ പാടില്ലാത്തവനും., സാക്ഷാ 

ത്തായ ജീവനും സകലത്തിന്െറയും ആരാഭവും പ്രകാശ 

ത്തില് നിന്നുള്ള പ്രകാശമായി സവ്വസൃഷ്ടികളെയും പ്രകാശി 

പ്പിക്കുന്നവനും, സ്വഭാവത്തില് നല്ലവനും യഥാത്ഥത്തില് 

ദൈവമായിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവമേ, നിന്െറ സ്നേഹം 

നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഞങ്ങള് 

ക്കുവേണ്ടി യാഗവും പരിഹാരവുമായി പിതാവായ ദൈവ 

ത്തിനു നിനൊ തന്നെ അര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിന്െറ 

വിശുദ്ധ സന്നിധിയില് വെടിപ്പ്പോടെ ആചാര്യസേവ ചെ 

ഷ്ണ്റാനും. വന്ദ്യങ്ങളും ജീവനുണ്ടാക്കുന്നവയുമായ നിന്െറ കല്ല 

നുകളെ ന്യായമാംവണ്ണ്ും നിവത്തിപ്പാനും, നിന്െറ പിതാ 

വിനു പ്രസാദകരമായ യാഗമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരാത്മ ദേ 

ഹികളെ സമരപ്പിപ്പാന് ഞങ്ങള് ക്ക് കൃപ നല്കേണമേ. 

ഇതു” ഹേതുവായിട്ട് ദൈവമായ കത്താവേ, നിന്െറ 

മനുഷ്യസ്ത്േത്തോടെ ഞങ്ങള് അപേക്ഷിക്കുന്നതെ ത്തെന്നാല്; 

ജ്ഞാനവും തിരച്ചറിവും വിവേകവും ധീരതയും ആലോച 

നാശക്തിയും ദൈവഭക്തിയും ഞങ്ങളില് ഉണത്തി. രക്ഷയു 

ടെ അനുഭവവും പുത്രസ്വീകാര്യത്തിനന്െറ പദവിയും ഞ 

ങ്ങള്ക്കു” ഉറപ്പ വരുത്തുന്നവനായ ജീവനും വിശുദ്ധിയമുകള 

നിനറെറ ൮ഹാ, ഞങ്ങളെയും ഇപ്പ്പോള് പുണ്ണമാക്കപ്പെടന്ന 

ഈ കു൪ബാനയേയും ശ്ുദ്ധീകരിക്കേണമേ. നിന്െറ വിശു 

ദ്ധ വഫാ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളിന്൯മേലം ശരീരങ്ങളിന്മേലും 

പൊരുന്നി ആവസിക്കയും അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കയും ഞങ്ങ 

ളുടെ ഹൃദയങ്ങളില് നിന്നു സകല കന്മഷത്തേയും സകല പാ 

പ വികാരങ്ങളെയും നിമ്മൃലമാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകേണ 

മേ. നിന്െറ വിശുഭ്ധ ശിഷ്യന്മാക്ക് നീ കൊടുക്കയും, എ 

ന്െറ സമാധാനം ഞാന് നിങ്ങള്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു 

നീ അരുളിചെയ്യുയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്ണവ്യം ദൈവികവുമായ 
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സമാധാനത്തിനു, വെടിപ്പുള്ള ഹൃദയത്തോടും വിനയമുള്ള 

ആത്മാവോടും ക്രടെ ഞങ്ങള് യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരേ 

ണമേ. ഈ നിത്വ സമാധാനം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളിലും 

നിന്െറ വിശുദ്ധ സഭ മുഴുവനിലും നീ സ്ഥാപിക്കേണമേ. 

തന്െറ സ്തൂതികളാല് ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞ രിക്കുന്ന 

സര്വ്വശക്തനായ കത്താവു” പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധ൯ പരി 

ശുദ്ധന് എന്നു, ക്രോബേന്മാരോടും സ്രാപ്പേന്മാരോഴും സകല 

സ്വ) സേനകളോടും ൂടെ വിശുദ്ധിയോടെ ആത്ത പറ 

വാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ അ൪ഹരാക്കേണമേ. എന്തെന്നാല് 

നിന്െറ പിതാവിനോടും വിശുദ്വൃഹായോടും ക്രടെ നി 

പരിശുദ്ധനും വാഴ് ത്തപ്പെട്ടവനുമാകുന്നു. ഹോശോ... 

ജനം, ആത്മീന. 

(1) പ്രേോമേ്യോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കാലാവസാനത്തില് മറിയാമ്മില് നിന്നു ന 

മുക്കായി വെളിപ്പെടുകയും ബേതലഹേം ഓഫത്തായില് കാ 

ണപ്പെടുകയും, യൂ൪ദനാന് നദിയില് വെച്ചു് പിതാവിനാരു 

സാക്ഷീകരിക്ക പ്പെടുകയും യോഫന്നാനാല് ഏറവപറയപ്പെ 

ടുകയും, നമ്മുടെ രക്ഷയ്യച്ഛവേണ്ടി ഗാഗുല്ത്തായില് തൂങ്ങ 

പ്പെടുകയും പാതാളത്തിലേക്കു ഇറങ്ങി നമ്മെ കരേറവകയും 

മരണത്തിന്െറ അധികാരത്തെ അഴിച്ചുകളുകയും, രക്ഷണ്യ 

മായ ഈ മമ്മം നമ്മെ ഏല്പിക്കയും സ്വജാതികളും ജാ 

തികളും അതിനു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വിളിക്കപ്പെട്ടതായ ആ 

ത്മീയ മുത്താഴം നമുക്കു് ഒരുക്കിതരികയും ചെയ്തു ജീവന്െറ 

അപ്പ്യമായിരിക്കുന്ന മ” ശിഫാതമ്പുരാന്നു., ദൈവികമായ ഈ 

സ്ന്ോത്രയാഗം..... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നീതി കരിക്കുന്നവനും...... 

സെദറാ. 

പട്ടക്കാരന്. സാക്ഷാല് പ്രധാനാചാര്യനും പാപപരിഫാ 

രം ചെയ്യുന്ന യാഗവും ആത്മീയമായ മേശയും. ഗാഗുരത്താ 
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മേല് തന്നെതന്നെ അര്പ്പ്ിക്കയും പാപം നിമിത്തം അക 
നുപോയിരുന്ന മനുഷ്വവഗ്ലത്തെ തന്െറ പിതാവിനോടു 
യോജിപ്പ്യിക്കയും,. തന്െറ തിരുമേനിയുടെ രക്തത്താല് 

സ്വര്ല്ലോകരെയും ഭൂലോകരെയും തമ്മില് നിരപ്പ്യാക്കുകയും 
ചെയ്തുവനുമായ ഞങ്ങളുടെ മ് ശിഹാതമ്പുരാനേ., നിന്െറ 
മു൯പാകെ ഞങ്ങള് നില്ല്യന്ന ഈ നേരത്തില് കരുണയോ 

൭0 ദയയോടും ശ്രടെ ഞങ്ങളില് സക്ഷിക്കേണമേ. നിന്െറ 
പരിശുദ്ധ സന്നിധിയില് മാലാകമാ൪ വിറയ്മ്രയും റീശൈ 

മാലാകമാര ഭ്ൂമിക്കയും റീശ്നുവോസേന്മാര അതിശയിക്ക 
യും മത്ത ബേന്മാര ഹാലേലുയ്യാ പാടുകയും ക്രോബേന്മാ൪ 
വാഴ ത്തുകയും സ്ര്രാഫേന്മാര് നിന്െറ പരിശുദ്ധതയെ വ 
ണ്ണിക്കയും ചെയ്യന്നു. കത്താവേ, ഞാന് ചെയ്യിട്ടുള്ള നിന്ദ്യ 
മായ പ്രവൃത്തികള് നീ സൃക്ഷിച്ചിട്ട്” നിന്െറ ഇടവകയി 
ലെ വിവേകബുദഥിയുള്ള ആടുകളില് നിന്നു പരിശുദ്ധ ൮ഹാ 

യെ നീ വിരോധിക്കരുതേ. എന്െറ പ്രവൃത്തികളുടെ അ 
ശുദ്ധത നിമിത്തം നിന്െറ രക്തത്താല് വിലയ്യ,, വാങ്ങിയി 
രിക്കുന്ന നിന്െറ ഇടവകയില്നിന്നു നിന്െറ അനുഗ്രഫഹങ്ങ 
ളെ നീ വിരോധിക്കരുതേ. എന്നാലോ കത്താവേ., നിന്െറ 
കുപയാലും ബഹുലമായ കരുണയാലും എനെറയും നിന്െറ 
ജനത്തി ന്െറയും പാപങ്ങളെ പരിഫരിക്കയും നിന്െറ ഇട 

വകയുടെ കുററങ്ങളെ നീ ക്ഷമിക്കയും ചെയ്യേണമേ. പാ 
പികളായ ഞങ്ങള് നിനക്ക് അര്പ്പ്രീക്കുന്ന ഈ ശുശ്രുഷയെ 
നീ കൈക്കൊള്ളേണമേ. കത്താവേ., പാപികളെ പുണ്യ 

പ്പെടുത്തേണമേ. വീഴ്ചക്കാരോട ക്ഷമിക്കേണമേ. അനു 

താപികളെ കൈക്കൊള്ളേണമേ. കുററക്കാരോടട കരുണ 
തോന്നേണമേ. കോപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നിരപ്പാക്കണമേ. 
ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നവരെ യോജിപ്പ്ിക്കേണമേ. വഴക്കുകാരെ 
രമൃപ്പെടുത്തേണമേ, വിരുദ്ധങ്ങക്കെ മായിച്ചു കളയേണമേ. 
ശിക്ഷകളെ നീക്കികള്യേണമേ. അശുദാന്മാരെ ശുദ്ധീക 
രിക്കേണമേ. നിഗളികളെ പരിപാകതയുള്ളവരാക്കേണമേ. 
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പട്ടക്കാരെ പ്രശോഭിപ്പിക്കേണമേ. ശെമ്മാശന്മാരെ വെ 

ങ്മയാക്കേണമേ. ശുശ്രുഷകന്മാരെ തിരിച്ചറിവുള്ളവരാക്കേ 

ണമേ. ദയറായക്കാരെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണമേ. ശുരുക്ക 

ന്മാരെയും., ഉപദേഷ്ഠാക്കന്മാരെയും സ്വഗ്ലീയ ജ്ഞാനം കൊ 

ണ്ടും” ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തേണമേ. സഭകളെ ഉുറപ്പിക്കേണ 

മേ. ആശ്രമങ്ങളെ നിലനിത്തണമേ. കന്യാവൃതക്കാരെ 

കാത്തു കൊള്ള്േണമേ. വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നവരെ വാ 

ഴ് ത്തണമേ. ദ്രരസ്ഥന്മാരെ തിരിച്ചു വരുത്തേണമേ. സമീ 

പസ്ഥന്മാരെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ. 

നിനക്കും നിന്െറ പിതാവിനും നിന്െറ പരിശുദ്ധ വഫാ 

യ്മ ഞങ്ങളെ ല്ലാവരുട്രെയും വായില് നിന്നു ഇടവിടാതെയു 

കളള സ്ത്ൂതി കരേറവമാറാകേണമേ. ഫഹോശോ..... 

ജനം. ആമ്മി൯. 

(8) പ്രോമ്യോന് 

പട്ടക്കാരന്. ജീവനുള്ളതും കൊല്ലപ്പെട്ടതുമായ യാഗവും, 

തനെെറ യാഗത്താല് ഉുനമജന്തുക്ക ളെ ക്കൊണ്ടുള്ള സകല യാ 

ഗങ്ങളെയും മായിച്ചകളഞ്ഞ അവക്കപ്പെട്ടതും യാഗമായി അ 

പ്വിക്കപ്പെട്ടതുമായ കുഞ്ഞാടും. തന്െറ ജീവനുള്ള മരണ 
ത്താല് സകല മരിച്ചവക്കും ജീവന്െറ പ്രത്വാശ സമ്പാദി 
ച്വകൊടുത്ത ജീവനുകൂള മരിച്ചവനും കബറടക്കപ്പെട്ടവനും 

ഉയത്തെഴുനേറ൨ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായ മ് ശിഹാതമ്പു 
രാനനു ദൈവികമായ ഈ സ്നോത്രയാഗം. ..... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നിതീകരിക്കുനനവനും. ..... 

സെദറാ. 

പട്ടക്കാരന്. സ്വഗ്ലസ്ഥനായ വലിയവനും ദൈവികയാ 

ഗങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നവനും, അദൃശ്യനായ തെറ പി 
താവിനു അംഗീകാരയോഗ്വമായി ഗാഗുല്ത്തായുടെ മുകളില് 

മനുസ്സ്റോടെ തന്നെ തന്നെ അര്പ്പിച്ചവനും തന്െറ വിശുദ്ധ 

ചാസ് തനൌ യാഗമായി അര്പ്പ്യിപ്പാന് മണ് 
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മയരെ ഭരമേരുപിക്കയും ചെയ്തുവനുമായ ഞങ്ങളുടെ മ്ശി! 
ഹാരമ്പയരാനേ! നിന്െറ മുന്പാകെ ഞങ്ങള് നില്ല്യന്ന ഈ: 
നേരത്തില് കരുണയോടും ദയ യോടുംക്രടെ ഞങ്ങളില് സൃക്ഷി, 
ക്കേണമേ. നിന്െറ പരിശുദ്ധ സന്നിധിയില് മാലാകമാ൪ 
വിറയ്ക്യും റീ ശൈമാലാകമാര് ഭൂമിക്കയും റീശനുവോസേ 
ന്മാർ അതിശയിക്കയും മൌത്ത് ബേന്മാര ഹാലേല്യ്യ്യാ പാട 
കയും ക്രോബേന്മാര വാഴ് ത്തുകയും സ്ര്രാഫേന്മാര് നിന്െറ 
പരിശുദ്ധതയെ വഴ്ണ്നിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ദൈവമായ കത്താവേ., നിന്െറ തിരുശരീര രക്തങ്ങ. 
ളെ ശുശ്രുഷിക്കുന്നതിനു ഞാന് പ്രാപ്ഠനാകേണ്ടതിനു എ 
നെറ ബലഹീനതയ്യു,, ആന്തരിക കൈകളെ നല്കേണമേ. 
എനെറ കുററങ്ങളില് നിന്നു നിന്െറ ദദഷ്ഠിയെ നീ തിരിച്ചുക 
കയേണമേ. എന്െറ പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വത്തില് നി 
നെറ നീതി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമാറാകരുതേ. എന്െറ അ 
രിഷ്ടതയുള്ള ആത്മാവിനെറ ബലഫീനതയ്യ,, തക്കവണ്ണം 
എന്നോടു ചെയ്യാതെ നിന്െറ കരുണയുടെ ബഹുത്വപ്രകാ 
രം എന്നോട് ചെയ്യേണമേ. എന്െറ പ്രവൃത്തികള് ക്ക യോ 
ഗ്യമായിരിക്കുന്നപ്രകാരം എന്നോട് പ്രവത്തിക്കരുതേ. എ 
ന്നാലോ നിന്െറ കരുണയ്മൂ്് യോഗ്യമായിരിക്കുന്നുപ്രകാരം 
എന്നോ പ്രവത്തിക്കുമാറാകേണമേ. ഏഎനെെറ നടപടിക 
ളിന്പ്പകാരമല്ലാ നിന്െറ കരുണയിന്പ്രുകാരവും എ൯െറ 
അസാഖ്യതരങ്ങളായ പിഴകളിന്പ്രകാരമല്ലാ നിന്െറ നന്മ 
യുടെ സമുദ്ധിയി൯പ്രകാരവും എന്നോടു ചെയ്യേണമേ. ദൈ 
വമായ കത്താവേ എന്െറ ലംഘനങ്ങള് നിമിത്തം നിന്െറ 
ജനത്തില്നിന്നു നിന്െറ മുഖം തിരിച്ചുകളുയരുതേ. എ 
ന്െറ സ്വന്ത കുററങ്ങള് നിമിത്തം നിനെറ വിശുദ്ധ സദയെ 
നിന്െറ ദൈവിക കപയില് നിന്നു നീ വിരോധിക്കരുതേ. 
ഞാന് പ്രവത്തിച്ചിട്ടുള്ള നിന്ദ്യപ്രവൃത്തികള് നിമിത്തം നി 
ന്െറ വിശുദ്ധ ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തിലെ വിവേകബുദ്ധിയുള്ള ആ 
ടകളില്നിന്നു നിന്െറ വിശുദ്ധ വൃഹഫായെ നീ വിരോധിക്ക 
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രുതേ. എന്തെന്നാല് ഞാന് പാപാ ചെയ്ത കുററക്കാരനായി 

തീന്ന എങ്കില് പരമാത്ഥികളായ ഈ ആടുകള് എന്തു കു 

ററം ചെയ്തു. മടിയനായ ഇടയന് ദുഷ്ലത ചെയ്തു എങ്കില് 

നിഷ് ക്കള കംന്മാരും നിമ്മലന്മാരുമായ അവഖവനെറ ആടുകള് 

എന്തു കുററം ചെയ്തു. നിന്െറ ദൈവിക സ്വരൂപത്തില് 

അവരെ സ്തൃഷ്ടിച്ച. എന്െറ പാപങ്ങള്നിമിത്തം അവരെ 

നി നശിപ്പ്ിച്ചകളയരുതേ. നിന്െറ സല്സ്വരൂപത്തില് 

നിമ്മിച്ചവരെ എന്റ കുററങ്ങള് നിമിത്തം നി തള്ളിക്ക 

ഒയരുതേ. നിന്െറ വിലയേറിയ രക്തത്താല് നീ വിലയ്യും 

വാങ്ങീട്ടുള്ളവരെ എന്റെറ പിഴകള് നിമത്തം നിനെറ അനു 

ഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതുക്കല് നിന്നു തള്ളി ഒളെയരുതേ. നിന്െറ 

വിശുദ്ധ സ്റ്രീബായാല് രക്ഷിച്ചവരെ എന്െറ അമാഗ്ലങ്ങള് 

നിമിത്തം നിനെറ ദാനത്തില് നിന്നു അകററിക്കളയരുതേ. 

നിന്െറ വിലയേറിയ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാല് നീ വീണ്ടെടുത്ത 

വരെ എന്െറ അധമ്മങ്ങള് നിമിത്തം ഈ നാഴികയില് 

നിന്െറ ദൈവിക ദാനങ്ങളില് നിന്നു നിരസിച്ചകളയരു 

തേ. പിന്നെയൊ നിന്െറ കരുണയുടെയും നിനെറ കൃപ 

കളുടെ പുണ്ണ് സഹായത്തിനെറയും സമൃദ്ധിയി൯പ്രകാരം എ 

നെറ ത്തത്മാവി നെയും ഇവരുടെ ആത്മാക്കളെയും നി ശൂ 

ദ്യീകരിക്കേണമേ. ആന്തരികമായ എന്െറ അവയവങ്ങളെ 

യും ഇവരുടെ അവയവങ്ങളെയും നീ വെടിപ്പാക്കേണമേ. 

എന്െറ അരിഷ്ട വിചാരത്തെയും ഇവരുടെ വിചാരങ്ങളെ 

യും നീ നിമ്മലമാക്കേണമേ. നിന്െറ വിശുദ്ധ രഹസ്യ 

ങ്ങള്ക്കു അടുത്തു വരുവാനായിട്ട് എനെറ ബലഹീനതയെ 

യും അവയില് സംബന്ധിപ്പാനായിട്ടു' ഇവരെയും നീ യോ 

ഗ്വരാക്കേണമേ. ദൈവികമായ നിന്െറ തിരുശരീര രക്ത 

ങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാന് എന്റെറ കൈകളെയും, അവയെ € 

ക്ഠിപ്പാന് യോഗ്വതയുള്ളവയായി തീരേണ്ടതിനു ഇവരുടെ 

വാകമളെയും നീ വെടിപ്പാക്കേണമേ. . കത്താവേ, നിന 

ക്കം നിനെര പിതാവിനും നിന്െറ പരിശുദ്ധ വുഹായ്യും 
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ഞങ്ങളെ ല്ലാവരുടെയും വാകളില്നിന്നു ക്രട്ടമായിട്ടം, ഞങ്ങ 
ളെല്ലാവരുടെയും നാവുകളില് നിന്നു ന്യായമായിട്ടും പുതിയ 

സ്തൂതി കരേറവവാ൯ ഞങ്ങള് യോഗ്വതയുള്ളവരായി തിരുമാ 

റാകേണമേ. ഫോശോ..... & 

ജനം, ആമ്മീന്. 

(9) പ്രോമ്യോന്. 

പട്ടക്കാരന്. തന്െറ തിരുവിഷ്ഠപ്രകാരം തന്െറ മന്പാ 

കെ വെടിപ്പും വിശുദ്ധിയുമുള്ള പ്രാത്ഥനകള് കഴിപ്പാനായി 

പുണ്ണതയും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ജനമായി തനിക്കു നമ്മെ ചേ 

ത്തുകൊള്ളുവാനായിട്ടു തന്െറ പിതാവിനു തന്നെതന്നെ അ 

പ്പിച്ച ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗം വാ പ്പെട്ടതാകുന്നു. 

തനിക്കു. ദൈവികമായ ഈ സ്നോത്രയാഗം ...... 

ഒനം. ആ്മീന്, 

പട്ടക്കാരന്. നീതീകരിക്കുന്നവനും...... 

സെദറാ 

പട്ടക്കാരന്. തെറ രഹസ്യങ്ങളുടെ സംബന്ധത്താല് കൈ 
ക്കൊക്ള പ്പെടുകയും തന്െറ ശരീരത്തിന്െറ സ്വീകരണ 

ത്താല് ഭക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനും, തന്െറ കഷ്ടാനു 

ഭവത്തിനെറ മണിയറയിലേക്കു ജാതികളെ വിളിക്കുകയും 

തനെെറ മരണമാകുന്ന മുത്താഴത്തിലേക്കു സ്വജാതികളെ 

ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യ മണവാളനും, തന്െറ ആട്ടിന്ക്രട്ടത്തി 

നു തനെ ഭക്ഷണമായി കൊടുക്കയും. തന്െറ ആടുകള്ക്കു 

പാനീയമായി തനെറ രക്തം കലത്തൃകയും ചെയ്ത നല്ല ഇട 

യനും, തന്നെ ഭക്ഷിപ്പാനായിട്ട് വിശപ്പുള്ളവരുടെ മു൯പാ 

കെ നിരത്തിവച്ചതായ നാശമില്ലാത്ത ഭക്ഷണ മേശയും, ത 

ന്നെ കടിപ്പാനായി ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മുന്പാകെ മനു 

സ്റ്റോടെ തുറന്നു കൊടുത്ത വററിപ്പ്യോകാത്ത ഉറവയും, പാപ 

ത്താല് ദുശ്ശൃന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ൪ തന്നെ മണക്കുവാനായിട്ട് 

ധൂപിച്ച പുണ്യമുണ്ടാക്കുന്ന ധൂപവും., പട്ടക്കാര സഭകളില് 
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വിഭജിക്കുന്ന ദൈവികമായ മാണിക്യവും, ജാതികളും സ്വജാ 
തികളും അതില് നിന്നു കടിച്ചിട്ടം എത്തിപ്പ്യോകാത്ത സ്നോ 
തരത്തിന്െറ കാസായും, എല്ലാവരെയും തൃഷ്ളിപ്പെടുത്തുവാനാ 
യിട്ട് മുറിക്കപ്പെടുന്നതിനു തന്നെത്താന് നല്കിയ ജീവ 
ന്െറ അപ്പുവും, ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവരെ തണുപ്പിപ്പാനായി 
ടട ഒഴുക്കികൊടുത്ത സന്തോഷങ്ങളുടെ പാനീയവുമായി മ 
നുഷ്യരെ സ്സ്റേഹിക്കുന്നവനുമായ കത്താവേ. ഇപ്പോള് നി 
നെറ സ്നേഹത്തെ നീ ചായിച്ചു നിന്െറ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ ദ്ര 
ഷ്ലോന്തത്തെ ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളില് നീ വരയ്യയ,ണമേ. 
നിനെറ സ്റ്റേഹത്താല് ഞങ്ങളെ വുഷ്ണിപ്പെടുടത്തേണമേ. നി 
ന്െറ പ്രീതിയാല് ഞങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കേണമേ. നിന്െറ 
ുണ്മയുടെ പ്രത്വക്ഷതയ്യ്്ും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കേണമോ. 
നിന്നെ എതിരേല്പാന് ഞങ്ങളെ അര്ഫന്മാരാക്കേണമേ. നി 
നെറ ശരീരത്തിന്െറയും രക്തത്തിന്െറയും സംബന്ധത്തി 
നും നിന്നോടുക്രടെയുള്ള ക്രൂട്ടായ് മയ്യ ഇടവിടാതെ അടുത്തു 
വരുവാനും ഞങ്ങള്ക്കു കൃപ നല്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ശ്വാ 
സം നിന്െറ വാസനകൊണ്ട്” നിറയ പ്പെടുകയും, ഞങ്ങളുടെ 
വാ നിന്നെ സ്തൂതിപ്പാനായി തുറക്ക പ്പെടുകയും, ഞങ്ങളുടെ 

നാവു നിന്െറ സ്തൂതികളെ പാടുകയും ചെയ്യുമാറാകേണമെ. 
ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങള് നിന്െറ പുകഴ്ചുകളെ ആക്ടകയും 
ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങള് നിന്െറ കരുണയാല് പരിഫരിക്കപ്പെ 
കയും, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള് നിന്െറ കപയാല് മായിക്ക 
പ്പെടുകയും, ഞങ്ങളുടെ പിഴകള് നിന്െറദയയാല് മോചി 
ക്ക പ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ മലിനതകളും കല്മഷങ്ങളും നി 
നെറ സോപ്പായാല് വെണ്മയാക്ക പ്പെടുകയും ചെയ്യുമാറാകേ 
ണമേ. നിന്െറ മഹത്വത്തിന്െറ സാദ്ദൃശ്വത്തിലേക്കു ഞ 
ങ്ങളെ നീ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തേണമേ. നിന്െറ വാസത്തിനു 
ആലയമായും നിന്െറ ബഹുമാനത്തിന്െറ ഭവനമായും ഞ 
ങ്ങളെ ആക്കിതീക്കേണമേ. ഭാഗ്യമുള്ള ആശ്വാസത്തിനും 
നിനെറ വലത്തുഭാഗത്തുള്ള നിലയ്യം ഞങ്ങളെ നീ യോഗ്യ 
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രാക്കേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ പിതാവിനും പ. 

രിതുദ്ധ ൃഹഫായ്യു സ്ത്ൂരതിയും സ്യ്്ോത്രവയം കരേറവ൦. ഹോ 

മ൩൦, ആമ്മീന്. 

(10) പ്രോമ്യോന്,; 

പട്ടക്കാരന്. തന്െറ ശരിരം മുറിച്ചു” നമ്മെ തിറവകയും. 

തനെറ രക്തം കലത്തി നമ്മെ കുടിപ്പിക്കയും, തന്െറ സ്വ 

ശരാജ്യത്തിനു നമ്മെ അവകാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഉത്തമ 

നാഥനായ മ് ശിഹാതമ്പുരാന്ന്, ദൈവികമായ ഈ സ്്സോ 

ജനം. ആമ്മിന്. 

പട്ടക്കാരന്. നീതീകരിക്കുന്നവനും. പം 

സെദറാ. 

പട്ടക്കാരന്. ഈറേന്മാരില് നിന്നും മാലാകമാരില് നിന്നും 
മറഞ്ഞിരിക്കുനനവനായ പിതാവായ ദൈവമേ, നിന്െറ 
മുന്പാകെയും, തന്െറ സ്സ്റേഹം മൂലം ലോകത്തിനു വെളി 
പ്പെട്ട നിന്െറ വാത്സല്യ പുത്രനെറ മുന്പാകെയും, തന്െറ 
ആവസിപ്പാല് ലോകത്തെ പരിപാവനമാക്കിച്ചെയുന്ന നി 
ന്െറ വിശുദ്ധവൃഹായുടെ മുന്൯പാകെയും, നിന്െറ കരുണാ 
സനത്തി൯ മു൯പാകെയുള്ള വിശുദ്ധ യാഗപീഠത്തിന്മേല്, 
ഞങ്ങളുടെ ആത്മിക യാഗങ്ങളാകുന്ന സത്വ അനുതാപവും 
സ്തൂതി സ്ത്ലോത്രങ്ങളും ഞങ്ങള് സമര്പ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇവ 
വയെ കൈക്കൊണ്ടു, ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങള് പരിഹഫരിക്കയും 
ലംഘനങ്ങള് ക്ഷമിക്കയും നിന്െറ ഇടവകയുടെ ഒക്കെയുടെ 
യും കുററങ്ങള് എല്ലാം മായിച്ചുകളുകയും ചെയ്യേണമേ. 

കത്താവേ., വിശുദ്ധിയോടെ നിന്െറ വിശുദ്ധ മേശ 
യില് സംബന്ധിപ്പാ൯ ഞങ്ങളെ നീ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കേ 
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ണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ് ക്കാലമൊക്കെയും നിരപരാധവും 

നിര്മ്മലവും ആയ ജീവിതത്തില് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളേ 

ണമേ. കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാരെ താങ്ങിക്കൊള്ളേ 

ണമേ. ഞങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങളെ പരിപാകതയുക്ളവരാക്കേ 

ണമേ. ഞങ്ങളടെ പൈതങ്ങളെ നിന്െറ കപയില് വള 

ത്തേണമേ. ഞങ്ങളുടെ സ്ര്രീകളെ സൌമ്യതയും സാവധാന 

തയും ആകുന്ന അക്ഷയ ഭൂഷണത്താല് അലങ്കരിക്കേണമേ. 

അനാഥരേയും വിധവകളേയും നീ സാരക്ഷിക്കേണമേ. ഞ 

ങ്ങളുടെ രോഗികളെ നീ സൌഖബ്യമാക്കേണമേ. നിനെറസ 
മാധാനം ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് വാഴുമാറാക്കേണമേ. ഞങ്ങള് 

നിനക്കും നിന്െറ പിതാവിന്നും പരിശുദ്ധ വൃഫായ്മ്ം സ്ത 
തിയും സ്തോത്രവും കരേറവന്നു. ഫഹോശോ..... 

ജനം. ആത്മിന്൯ 

(11 പ്പോമ്യോന്. 

പട്ടക്കാരന്. തനെെറ തിരുമേനിയാല് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങ 

കില്നിന്നു വീട്ടെടുക്കയും. തന്െറ യാഗത്താല് ഭൂലോക 

ത്തെ നീതീകരിക്കയും ചെയ്യ പുണ്യമുള്ളതും വിശുദ്ധവുമായ 

യാഗമായി. ഞങ്ങളുടെ സ്ന്രോത്രത്തിനെറ മഹാപുരോഹിത 

നായ യേശ്ുമ്ശിഹായ്യ, സ്തൂതി. ഉത്തമനായ തനിക്കു് 

ദൈവികമായ ഈ സ്ോത്രയാഗം...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

പട്ടകകാരന്. നിതീകരിക്കുന്നവനും. ..... 

സെദറാ 
നി 

പട്ടക്കാരന്. യുഗങ്ങള്ക്കു മുന്നമെ മാതാവില്ലാതെ തന്െറ 

മഫത്വചമള്ള പിതാവില് നിന്നു ജനിക്കയും, കാലാവസാന 

ത്തില് പിതാവില്ലാതെ കാന്പവാവൃതമുക്ളൂ മാതാവില് നിന്നു 

ജാതമാകയും ചെയ്തു ലോകങ്ങളുടെ നാഥനും, മനസ്സോടെ 

സ്പ്റീബാമരത്തിന്മേല് യാഗമായി അരര്പ്പിക്കപ്പെടുകയം, ത്ത 

ക യാഗത്താല് ജാതികളെയും ജനങ്ങളെയും നീതീകരി 
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ക്കയും ചെയ്തവനായി, കന്യകയായ പെണ്ണാടിനെറ കട്ടിയാ 
യ കഞ്ഞാടുമായ ഞങ്ങളുടെ മ് ശിഹാതമ്പരാനേ, ദൈവിക 
മായ ഈ യാഗം ഞങ്ങള് സമര്പ്പി.ഒന്ന ഈ നേരത്തു ഞങ്ങ 
മൂടെ അരിഷ്കതയില് കരുണയോടെ നീ കടാക്ഷിക്കേണമേ. 
ഞങ്ങളോടുക്രടെയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും നീ വസിക്കേണ 
മേ. ഞങ്ങള് നിന്െറ ദൈവത്വത്തിനു വെടിപ്പുള്ള വാസ 
സ്ഥലങ്ങള് ആയിതിരുവാനും സ്വഗ്ലിയ സൈന്യങ്ങളുടെ 
ഇടയില് വസിക്കുന്നുപ്രകാരം നീ ഞങ്ങളില് വസിച്ചു പ്ര 
സാദിപ്പാനുമായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെ 
യും നി ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ. കാരുണ്യവാനായ കത്താവേ,, 
നിന്െറ വിശുദ്ധ ശരീരത്തിനെറയും വിലയേറിയ രക്തത്തി 
നെറയും സംബന്ധംമൂലം, ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളില് നി 
നനു പാപത്തിന്െറ സകല മുള്പടര്പ്പുകളം ദഹിച്ചപോകു 
മാറാകേണമേ. നിന്െറ വിശുദ്ധ ശരീരവും പുണ്വമുണ്ടാക്കു 
ന്ന രക്തവും ഞങ്ങള്ക്ക് ജീവന്െറ പുളിമാവും നിത്വജീവ 
ന്െറ അച്പാരവും ആയിരിക്കയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ. ഞ്ഞ. 
ങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാ വൃഹായ്യൂം 
സ്തൂതിയും സ്ലോത്രവും കരേററും. ഫോശോ.. ... 

ജനം. ത്ൃമ്മ ന. 

(12) പ്പോമ്മരോന്. 

പട്ടക്കാരന്, ഇപ്പായ” മയില് നിന്നു്” നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കയും 
മുണ്മയിലേക്കു നമ്മെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ഉത്തമനും മ 
ഹോന്നതനും, പാപദാസ്വത്തില് നിന്നു നമ്മെ വീണ്ടുകൊ 
ഒളകയും തന്െറ വിലയേറിയ രക്തത്താല് പുത്രസ്വീകാര 
ത്തിനു നമ്മെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യ പ്രധാനാചാര്യനുമായ 
മ ശിഹാതമ്പുരാന്നു”. ദൈവികമായ ഈ സ്ലോത്രയാഗാം 

ജനം, ആമ്മിന൯, 

പട്ടക്കാരന്. നീതീകരിക്കുന്നവനും ..... 

നെ ദറാ 

പട്ടക്കാരന് തെറ ആഴടുകള്ക്കുവേണ്ടി ജീവനെ വച്ചവ 
നായ ഉത്തമ ഇടയനായുക്ളോവേ., നിനക്കു സ്തൃതി, നിനക്കു 
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സ്തോത്രം -- മണ്ണില്നിന്നുള്ള നിന്ദ്യമായ മണ്കട്ട ഞാനായി 

രിക്കെ നിന്െറ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രുഷയ്യ' എ 

ന്നെ യോഗ്വനാക്കിതീക്കയും മേലുള്ള ഉന്നതങ്ങളില് നിന്െറ 

ത്രേഷ്യത്വത്തെ സ്തൂതിക്കുന്ന ക്രോബേന്മാരോടുടം നിനക്കു കാ 

ദീശ്മ” പാടുന്ന സ്രാഫേന്മാരോടും ക്രടെ നിനക്കു സ്തൂതിപാടു 

വാന് എനിക്കു നീ കപ നല്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലൊ.. 

കണ്ടാലും അഗ്നിമയമായ സ്ഥലത്തും അഗ് നിജ്ജവാലയുടെ 

സിംഹാസനത്തിന്മു൯പാകെയും ഞാന് നിന്നു .- നിന്െറ 

ജനത്തിനു പാപ പരിഹാരവും നിന്െറ സകല സ്ൃഷ്മിക്കും 

മോചനവും യാചിക്കുന്നു --കത്താവേ. ഭിഷ്ടതിക്കാരുടെ മുന് 

പാകെ നിന്െറ സമൃദ്ധിയുള്ള ഭണ്ഡാരത്തെ നീ തുറന്നു കൊ 

ടക്കേണമേ. നിന്െറ ഇടവകയിലെ ആടുകളിന്മേല് നി 

ന്െറ നന്മകളെ നീ ചൊരിയേണമേ. കടക്കാരുടെ കടച്ചീ 

ട്ടിനെ നീ കീറിക്കള്യേണമേ. പാപികളുടെ കുററങ്ങളെ 

ക്ഷമിക്കേണമേ. ഞങ്ങള് ചെയ്തുപോയിരിക്കുന്ന അകൃത്വങ്ങ 

ങ്ങളെ നിന്െറ ഓമ്മയില്നിന്നു മായിച്ചുകളുയേണമേ. കാ 

ണാതെപോയവര് നീ മുഖാന്തരം തിരിച്ചുവരികയും നിന്െറ 

മുന്പാകെ ഒരുമിച്ച ക്രടകയും ചെയ്യേണമേ. കത്താവേ, 

നിന്െറ കൃപയില് ശരണം വച്ചുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മു൯ 

പ്പാകെ വയ്യൃപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ന്ോത്രകാഴ്ചകളോട ക്രടി 

നിന്െറ അടുക്കലേക്കു ഞങ്ങള് അടുത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. നി 

നെറ പരിശുദ്ധാത്മാവു” ഇറങ്ങിവന്നു ഞങ്ങളുടെ കരബാന 

കള്ളില് പ്രസാദിച്ച അവയെ ശുദ്ധികരിക്കയും, ഞങ്ങളുടെ 

അന്ധായത്തില് നിന്നു ഞങ്ങളെ പുണ്യ പ്പെടുത്തുകയും നാശ 

മില്ലാത്ത അങ്കി ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുകയും നിന്െറ മോക്ഷ 

ത്തിലുള്ള, ആനന്ദത്തിനു ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യു 

മാറാകേണമേ. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിന്െറ പിതാവിനും 

പരിശുദാ വൃഹായ്യച്ഛ സ്തൂതിയും സ്തോത്രവും കരേറവാ. 

ഫ്ഥോശോ...... 

ജനം. ആമ്മീന്, 

ത്ത് 






